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The appliance was designed and made in accordance with the European standards listed below:
=> EN 30-1-1, EN 30-2-1 and EN 437 plus subsequent amendments (gas)
=> EN 60 335-1 and EN 60 335-2-6 (electrical) plus relative amendments

The appliance complies with the prescriptions of the European Directives as below:
=> 2006/95 EC concerning electrical safety (BT).
=> 2004/108 EC concerning electromagnetic compatibility (EMC)
=> 2009/142/CE concerning gas safety.

Oven accessories that could come into contact with foodstuffs are made with materials that comply with 
the provisions of the 89/109 EC directive dated 21/12/88.

This product complies with EU Directive 2002/96/EC. 
The crossed-out dustbin symbol reported on the appliance indicates that the appliance must be disposed 
of separately from other domestic refuse at the end of its useful life. It must therefore be delivered to a 
waste recycling centre specifically for electric and electronic equipment or returned to the retailer at the 
moment of purchase of a new equivalent appliance. 

The user is responsible for delivering the appliance to the appropriate collection centre at the end of its 
useful life, Failure to do so may result in a fine, as provided for by laws governing waste disposal. 
Differential collection of waste products for eventual recycling, treatment and environmentally friendly 
disposal helps reduce possible negative effects on the environment and health, and also enables the 
materials making up the product to be recycled.
For more detailed information on the available refuse collection systems, refer to the local Municipal 
Solid Waste disposal centre or the shop where the product was purchased.
Producers and importers are responsible for fulfilling their obligations as regards recycling, treatment 
and environmentally friendly disposal by directly or indirectly participating in the collection system.
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Before this appliance left the factory it was tested and fine-tuned by specialised expert personnel in order to 
guarantee its best functioning results.

Any subsequent repairs or adjustments that may be necessary must be done with the maximum of care 
and attention by qualified personnel.

For this reason we recommend you always contact our Service Centre specifying the brand, the model, its serial 
number and type of problem you are facing with it. All data related to your appliance are printed on the data label 
affixed on the appliance as well as on its original packaging.

A duplicate data label is contained in this booklet also. Please attach this label on the handbook or to an 
accessible surface near by the appliance for easy reference.

This information enables the technical assistant to come and visit you with the correct spares and guarantee a 
prompt and suitable service.

You will only find original spare parts at our Service Centre and authorised dealers.

SPACE FOR DATA LABEL

ASSISTANCE AND SPARE PARTS
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You have purchased one of our products for which we 
thank you. We are confident that this new appliance, 
modern, functional and practical, made with top 
quality materials, will meet all your demands. This new 
appliance is easy to use but before installing and using 
it, it is important to read this handbook through 
carefully. It provides information for a safe installation, 
use and maintenance. Keep this handbook in a safe 
place for future reference.
The manufacturer reserves the right to make all the 
modifications to its products that it deems necessary 
or useful, also in your interests, without prejudicing 
its essential functional and safety characteristics. 
The manufacturer cannot be held responsible for any 
inaccuracies due to printing or transcription errors that 
may be found in this handbook. 
N.B.: the pictures shown in the figures in this handbook 
are purely indicative.
• The installation, adjustments, conversions 

and maintenance operations listed in section  
«INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER» must 
only be carried out by qualified personnel .

• The installation of all-gas and combi appliances 
must comply with the standards in force.

• The appliance must only be used for its original 
purpose, that is, cooking for domestic use. Any other 
use is considered improper and, as such, dangerous.

• The manufacturer cannot be held responsible for 
any damage to persons or property resulting from 
an incorrect installation, maintenance or use of the 
appliance.

• Once the packaging has been removed from 
the outer surfaces and the various inner parts, 
thoroughly check that the appliance is in perfect 
condition. If you have any doubts do not use the 
appliance and call in a qualified person.

• The packaging materials used (cardboard, plastic 
bags, polystyrene foam, nails, etc.) must not be left 
with in easy reach of children because they are a 
potential hazard source. All packaging materials 
used are environmentally-friendly and recyclable.

• The electrical safety of this appliance is only 
guaranteed if it is correctly connected to a suitable 
earth system, as prescribed by the electrical 
safety standards. The manufacturer disclaims all 
responsibility if these instructions are not followed. 
Should you have any doubts, seek the assistance of 
a qualified person.

• Before connecting the appliance ensure that the 
rating plate data corresponds to that of the gas 
and electricity supply (see section «TECHNICAL 
FEATURES»).

The use of any electrical appliance requires certain 
fundamental rules to be observed:
# Do not touch the appliance with wet or damp hands 

or feet.
# Do not use the appliance when barefoot.
# Do not pull the power cable to unplug the appliance 

from the mains socket.
# Do not leave the appliance exposed to the 

atmosphere (rain, sun, etc.).
# It is not envisaged that the unit is used by people 

(including children) with reduced physical, sensory 
or mental, by inexperienced or who lack familiarity 
with the product, unless supervised by a person 
responsible for their safety or have not received 
preliminary instructions on the use of the appliance.

# Children must be supervised to make sure that they 
do not play with the appliance

• Before using the oven for the first time, heat 
and maintain at the maximum temperature for 
approximately two hours, while empty and with the 
door closed. This will expel the characteristic odour 
produced by the rock wool insulating material. 
Ventilate the room during this operation.

• During and after use, the glass of the oven door and 
the accessible parts may be very hot. Therefore, 
keep children away from the appliance. 

• Keep the appliance clean. Food residues can be a 
fire hazard.

• When the oven is not in use, do not use it to store 
foodstuffs or containers: if it is accidentally turned 
on, it can cause damage and accidents.

• If an electrical socket near the appliance is used, 
ensure that the cables of any other electrical 
appliances do not come into contact with the oven 
and are at a sufficient distance from the hot parts of 
the oven.

• After using the appliance ensure that all the controls 
are in the off or closed position, and check that the 
“0” on the knob corresponds with the symbol “•“ 
printed on the front panel.

• Before carrying out any kind of cleaning, adjustment, 
conversion or maintenance operation, disconnect 
the appliance from the electricity supplies.

• In case of problems and/or malfunction, turn off 
the appliance and disconnect it from the mains 
electricity supplies, Do not attempt to tamper with 
it. Any repairs, or adjustments must be carried out 
exclusively by qualified personnel. For this reason, 
we recommend that you to contact your nearest 
Service Centre specifying the model of your 
appliance and the type of problem.

IMPORTANT NOTES AND PRECAUTIONS FOR USE
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PRESENTATION
Our cookers can be fitted with different types of hob: 
all gas, combined with heating elements in cast iron or 
all electrical, with heating elements in ceramic glass. 
Each knob on the front panel has a diagram printed 
above it showing to which burner or heating element it 
refers. The combination of the different sized burners 
and electric heating element offers the possibility of 
various types of cooking.

Our cookers can be fitted with different types of oven: 
all gas, a gas/electricity combination and all electrical. 
The latter can be either conventional or forced type 
(with fan).
To guarantee the customer a good and safe use of the 
appliance, the combined and alla electrical cookers, 
have equipped with a safety temperature device, which 
automatically turns on in case the main thermostat fails 
to work. In such an event, the electricity is interrupted 
temporarily: do not attempt to repair it yourself but 
turn the appliance off and contact your nearest 
Assistance Centre.

The oven walls are fitted with various runners (fig. 1) 
on which the following accessories can be placed. 

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

Supply and quantities vary from model to model: 
• oven shelf 
• drip tray or drip pan 
• set spit (*)

(*) Only certain versions.

The cookers can be fitted with a small compartment 
under the oven that can be used for storing things.
Remember that the surfaces become hot, it is 
strictly forbidden to place inflammable materials 
inside.
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DESCRIPTION OF THE CONTROLS 

ENERGY REGULATOR KNOB (A) - single cooking 
zone
By turning the knob to the right or to the left we find the 
following symbols:

0 = heating elements off
from 1 to 12 = minimum and maximum power  

ENERGY REGULATOR KNOB (B) - double 
cooking zone
By turning the knob to the right we find the following 
symbols:

0 = heating elements off

from 1 to 12 = minimum and maximum power for single 
cooking zone 

from 12 to 0 = maximum power for double cooking zone 

HOB GAS BURNER KNOB (C)
By rotating the knob in an anticlockwise direction, the 
following symbols appear:

0 = Closed position
= “Full on” position
= “Reduced rate” position

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
HOB ELECTRIC PLATE KNOB (D)
By rotating the knob in a clockwise or an anticlockwise 
direction, the following symbols appear:

0 = Electric plate off  
from 1 to 6 = Positions from minimum to maximum power

GAS OVEN/GRILL THERMOSTAT KNOB (E)
By rotating the knob in an anticlockwise direction, the 
following functions appear:

0 = Closed position
from Min. to Max 

(from 125/155°C to 
255/260°C)

= Oven temperatures 

Turn the knob clockwise if you want to use the gas or 
electric grill  /  .

COMMUTATOR/THERMOSTAT KNOB FOR THE 
ELECTRIC CONVENTIONAL OVEN (F)
By turning the knob clockwise we will find the following symbols:

0 = Oven off
= Oven light on, which stays on for all 

functions
from 50°C to Max = The different oven temperature values

= Grill + spit heating element on (*) 

= Top heating element on
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THERMOSTAT KNOB FOR THE FAN OVEN (G)
By turning the oven knob clockwise we will find the 
different oven temperature values (from 50°C to Maxi).

FAN OVEN FUNCTION SELECTOR KNOB (6) (H)
By turning the knob to the right or to the left we will find 
the following symbols:

0 = Oven off
= Oven light on, which stays on for all functions
= Fan on
= Top and bottom heating elements on
= Top and bottom heating elements and fan on
= Grill + spit heating element on (*) 
= Grill heating element and fan on

FAN OVEN FUNCTION SELECTOR KNOB (8) (H)
By turning the knob to the right or to the left we will find 
the following symbols:

0 = Oven off
= Oven light on, which stays on for all functions
= Fan on
= Top and bottom heating elements on
= Top and bottom heating elements and fan on
= Bottom heating element and fan on
= Rear heating element and fan on
= Grill + spit heating element on (*) 
= Grill heating element and fan on

 OVEN LIGHT SWITCH

 SPIT ROAST SWITCH (*)

 FAN SWITCH (*)

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

 BURNER IGNITION BUTTON (*)
(*) only certain versions

RED WARNING LIGHT
If present, when lit it indicates that one or more of the 
hob electric plates is on, if the hob is mixed, or one of 
the oven electric components.

YELLOW WARNING LIGHT
If present, when lit it indicates that either the electric 
oven or electric grill is working. While the oven is being 
used the light will switch off when the set temperature 
is reached. During baking it is normal for the yellow 
light to switch on and off several times as the oven 
temperature is controlled.
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DESCRIPTION OF DIFFERENT ACCESSORIES
TIMER
To set cooking time, first wind the timer up by turning it 
completely once from left to right and then back to the 
number of minutes you want. The timer will ring when the 
set time has elapsed.

TIMER WITH COOKING TIME
This accessory has a dual function: it signals how much 
cooking time has elapsed and it also turns the oven off 
automatically. N.B.: When the pointer of the knob is on 
«•» position, the oven cannot work.
If you use the oven without any programming, check 
that the timer is on the manual position.

Semi-automatic operation
After having selected a cooking, to set cooking time, first 
wind the timer up by turning it completely once from left 
to right and then back to the number of minutes you want, 
from 0 to 120 minutes: the oven will switch on. Once the 
programmed time has elapsed the buzzer will ring and the 
end of cooking time device triggers.

Manual operation
It the cooking time is more than 2 hours, or if you want to 
use the oven without the timer, turn knob from right to left 
until the pointer is on the  symbol.
When the food is cooked do not forget to move the 
knob pointer round to position «•».

ANALOGICAL CLOCK
This clock has a dual function: a clock and minute minder.

Setting the time
Subsequent to wiring or after a power cut, press and turn 
knob (M) clockwise to set the time.

Minute minder
Turn knob (M) clockwise without pressing it and select 
the length of time wanted (up to 50 minutes). When the 
set time has elapsed the buzzer will sound: turn the knob 
round to the  symbol to stop it.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

ELECTRONIC CLOCK
This accessory functions as a clock and a minute 
counter. The digital display (L) always shows the time 
but will display the minute counter time when this 
function is set.
Setting the time (from 0.01 to 24.00 - hh,mm)
After connecting to the electricity mains or subsequent 
to a power cut  the figures “0.00” will flash on the display. 
Press push button 1 and start setting the current time 
by pressing push button 2 or 3. The function will start 7 
seconds after setting.
Minute counter (from 0.01 to 0.99 = hh,mm)
By selecting the time on the minute counter with push 
button 3, this function will be active all of the time (time is 
set in 10 second units). The time will disappear leaving 
the minute counter time showing on the display and the 

 symbol lights up. Time is given in seconds during 
countdown. At the end of the set time the buzzer goes 
off, the  symbol disappears and the time reappears. 
You can see the time while the minute counter is 
functioning by pressing push button 1.
Buzzer
The buzzer goes off at the end of the minute counter 
function and lasts about 7 minutes. The buzzer can be 
stopped by pressing button 3.
Buzzer intensity
There are three different buzzer intensities: to select 
the one you want press push button 2 when the time 
is displayed.
Correcting/cancelling the minute counter function
To correct or cancel the time set on the minute counter, 
press keys 2 and 3 simultaneously and then release 
key 3 first. The time can be corrected at any moment 
by pressing push button 1 followed by 2 or 3.
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ELECTRONIC CLOCK WITH COOKING TIME
This timer has two different functions: a clock function 
and one that automatically stops the oven by setting 
the length of cooking time.
The digital display always shows the time but will also 
show timer time when this function is set.

Setting the time (from 0.01 to 24.00 = hh,mm)
After connecting to the electricity mains or subsequent 
to a power cut either the figures “0.00” or the time 
elapsed since electricity was returned, will flash on 
the display. Press push button 1 and start setting the 
current time by pressing button 2 or 3. 
While you are setting the time the manual functioning 
mode symbol  will turn on. The function will start 7 
seconds after setting. 

Manual operation
By simply setting the time (push button 1) or when 
the buzzer is interrupted (push button 3) the timer is 
programmed on the manual functioning mode which 
is confirmed when the  symbol turns on. To the 
contrary, the manual functioning mode is only possible 
at the end of semi-automatic programming or after 
having cancelled it.

Semi-automatic operation (with cooking time from 
0.01 to 0.99 = hh,mm)
By selecting the time on the minute counter with push 
button 3 this function will always be active (the time is 
set in 10 second units). 
The time will disappear from the display leaving the 
minute counter time and the  symbol showing and 
the AUTO symbol will turn on. The time units are in 
seconds during count down. 
At the end of the set time the buzzer will ring, the AUTO 
and  symbols will turn off and the time reappears. 
The time can be seen during this function by pressing 
push button 1.

Buzzer
The buzzer goes off at the end of the minute counter 
function and lasts about 7 minutes. The buzzer can be 
stopped by pressing button 3. After having done this 
remember to turn the selector knob and the thermostat 
round to the off position.

Buzzer intensity
There are three different buzzer intensities: to select 
the one you want press push button 2 when the time 
is displayed. Manual function programming is now 
cancelled.

Correcting/cancelling functions
To correct or cancel the time set on the timer, press 
keys 2 and 3 simultaneously and then release key 
3 first. The time can be corrected at any moment by 
pressing push button 1 followed by 2 or 3.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
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DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

ELECTRONIC PROGRAMMER
This accessory has the following functions:
- Clock (set by keys 2 and 3) 
- Timer (set by key 1)
- Cooking time (set by key 2)
- End of cooking time (set by key 3)
- Manual operation settings (set by keys 2 and 3) 
- Setting time backwards (set by key 4)
- Setting time forward (set by key 5)

 
The digital display always shows the time and can be 
set to show cooking time or end of cooking count-down 
simply by pressing the corresponding key.
Please Note: When the cooking session is over 
the programme automatically turns off the oven 
(except for the timer). Should you wish to proceed 
manually next time you use the oven, make 
sure you set the manual operation function (see 
instructions further on).

Time setting ( 0:01 to 24:00 = hh,mm)
When plugging in the appliance the first time or  
subsequent a power cut, the display shows both “A” 
and “0.00” (or the minutes past the power failure) signs 
flashing. 
To reset the time push keys 2 and 3 simultaneously 
then press key 4 or 5 till you reach the exact current 
time. When done, the  “A” symbol turns off and the 
manual operation symbol  is lit.

Manual operation
Each time the time is set, the programme 
sets automatically on manual working order.
The only other case when this occurs is when an 
automatic programme reaches completion, or has 
been cancelled by pressing keys 2 and 3 at the same 
time. The “A” symbol disappears and the  turns on.

Timer setting ( 0:01 to 0:59 = hh,mm)
Press key 1 and select cooking time by pushing key 
4 or 5. Symbol  turns on.  Once the time set is 
expired the acoustic alarm rings and  turns off.

Semi-automatic working order (cooking period 
from 0:01 to 23:59 = hh,mm)
Press key 2 and set cooking time by keys 4 or 5; both 
symbols  “A” and  are lit. Once the set period is 
over,  turns off, “A” flashes and the buzzer rings. 

Semi-automatic working order (setting end of 
cooking from 0,01 to 23,59 = hh,mm)
Press key 3 and set the end of your cooking session 
by key 5; both symbols  “A” and  turn on. Once the 
set hour is reached,  turns off,  “A” flashes and the 
buzzer rings.

Automatic operation (with a delayed start)
Set the cooking period first (“A” and  turn on) 
then set the end of cooking time (  turns off) as 
previously described. Symbol  turns on again 
when at the start of cooking session. When cooking 
time is over,  turns off, “A” flashes and the buzzer 
will advice cooking completion.

Buzzer
The buzzer starts ringing when a cooking session has 
reached its completion or the timer countdown is over. 
It can ring up to 7 minutes. Press any function key to 
make it stop beforehand. 

Programme start and control
The programme starts immediately after setting. 
To check settings of the programme press the 
corresponding key.

Modify or Cancel programme setting
In case the current time displayed on the clock is 
within the cooking period set, an error in the automatic 
function occurs, and both the buzzer ring and the 
flashing «A» draw your attention.  Such error in the set 
up can be amended by varying the cooking time length 
or its end. Any programme set can be modified at any 
time by pressing first its corresponding programme key 
and then key 4 or 5. To cancel a programme, correct 
the time set bringing it to a value of “0.00”. When 
functioning time is cancelled the end of functioning 
is cancelled too and vice versa. The oven turns off 
automatically and the “A” symbol flashes.
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ELECTRONIC PROGRAMMER
The programmer can select the following functions: 
- Clock (set by keys 2 and 3) 
- Minute counter (set by key 1)
- Cooking time (set by key 2)
- End of cooking (set by key 3)
- Manual operation mode (set by key 4)
- Setting time backwards (set by key 5)
- Setting time forward (set by key 6)

The digital display (N) always shows the time and 
can display cooking and end of cooking time or the 
minute counter time by pressing the corresponding 
push button.
N.B.: At the end of each setting session (except 
for the minute counter) the programmer turns the 
oven off. Check when next using the oven, if the 
programmer is not going to be used, that the latter 
is set on manual operation (see the instructions 
given further on).
Setting the time (from 0.01 to 24.00 = hh,mm)
After connecting to the electricity mains or subsequent 
to a power cut, AUTO and “0.00” will both flash 
simultaneously on the display.
Press push buttons 2 and 3 simultaneously and start 
setting the current time by pressing push button 5 or 6. 
Once set  the AUTO symbol  wi l l  turn off  and
the  symbol, for manual operation, will turn on.
Minute counter (from 0.01 to 0.59 = hh,mm)
Press push button 1 and select cooking time with push 
button 5 or 6. The  symbol turns on. At the end of 
the set time the buzzer will go off and the  symbol 
turns off.
Semi-automatic operation 
(with cooking time from 0.01 to 23.59 = hh,mm)
By pressing push button 2 and setting the length of 
cooking time with push button 5 or 6, the AUTO and         

 symbols will light up and stay on all the time. At 
the end of the set time the  symbol will turn off, the 
AUTO symbol will flash and the buzzer will go off.
Semi-automatic operation 
(with end of cooking time from 0.01 to 23.59 = hh,mm)
By pressing push button 3 and setting the end of 
cooking time with push button 6, the AUTO and   
symbols will turn on and stay on all the time. At the end 
of the set time the  symbol will turn off, the AUTO 
symbol will flash and the buzzer will go off.

Automatic operation 
(with the start of cooking time delayed)
First programme cooking time (both the AUTO and  
symbol will turn on) and then the end of cooking time 
(the  symbol will turn off) as described previously. 
The  symbol will turn on again when baking in the 
oven starts. At the end of cooking time the  symbol 
will turn off, the AUTO symbol will flash and the buzzer 
will go off.

Manual operation
Manual operation is only possible when the automatic 
programming has finished or after having cancelled 
it by pressing push button 4. The AUTO symbol 
disappears and the  symbol turns on.
Buzzer
The buzzer will go off at the end of a programme or at 
the end of the minute counter function and lasts about 
7 minutes. The buzzer can be stopped by pressing 
one of the function push buttons.
Programme start and control
The programme starts after setting. The programme 
set can be controlled at any time by pressing the 
corresponding push button.
Correcting/cancelling the programme setting
An automatic function programming error will occur if 
the time shown on the clock is between the cooking start 
time and cooking end time. This error will be signalled 
immediately by a buzzer and the AUTO symbol will 
flash. A setting error can be corrected by altering the 
duration or end of cooking time. Any programme that 
has been set can be corrected at any time by pressing 
the corresponding programming key and then key 5 or 
6. To cancel a programme, correct the time set bringing 
it to a value of “0.00”. If functioning time is cancelled 
the end of functioning is cancelled too and vice versa. 
The oven turns off automatically and the AUTO symbol 
flashes. Press key 4 to set the programmer on manual 
operation. The right time cannot be corrected when 
the automatic operation programme is working.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
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HOB: GENERAL NOTES ON SAFETY
• When using the burners or the heating elements, do 

not leave the appliance unsupervised. Ensure that 
children do not play with the appliance. In particular, 
make sure that pan handles are positioned correctly 
and supervise the cooking of foods which use oils 
and fats, as these are highly inflammable.

• Do not use aerosols or sprays near the appliance 
when it is in use.

• If the appliance is fitted with a lid, remove any food 
residues on the surface before opening.

• If the appliance is fitted with a crystal glass lid, this 
can shatter when heated. Turn off all the burners or 
disconnect all heating elements and to attend that 
is cooled, before closing the lid (fig. 6). 

• Even after use, the burners or the heating elements 
remain hot for a long period; to avoid burning, do 
not place hands or other objects on them (on the 
ceramic glass hobs, pay attention to the “residual 
heat warning”).

• If a crack appears on the surface of the ceramic 
glass or electric plate, disconnect the appliance 
from the electricity supply immediately.

• After using the appliance, ensure that all the controls 
are in the closed or off position. 

When a gas cooker is being used it produces heat 
and humidity in the room where it is installed. 
For this reason the room must be well ventilated, 
keeping the natural ventilation openings free (fig. 
19) and switching on the mechanical aeration 
system (suction hood or electric fan, figs. 20 and 
21). If the cooker is used for a long time additional 
aeration may be necessary, for instance, opening 
a window, or a more effective aeration by 
increasing the power of the mechanical system 
if there is one.

INSTRUCTIONS FOR THE USER

LIGHTING THE BURNERS

a) Manual ignition 
Press and turn counterclockwise the knob (C) 
corresponding to the burner you wish to use, until it 
reaches to the “Full on” position and placing a lighted 
match to the burner.

b) Electric ignition of the burners
(only certain versions)

Press and turn counterclockwise the knob (C) 
corresponding to the burner you wish to use, until it 
reaches to the “Full on“ position and simultaneously 
press and release the ignition button . Matches can 
be used to light the burners in a blackout.

c) Automatic electric ignition of burners 
(only certain versions)

Push lightly the knob (A) corresponding to the burner 
you wish to use and turn counterclockwise to the  
“Full on“ position, then depress  the control knob. 
Automatically the ignition spark shoots. Matches can 
be used to light the burners in a blackout.

d) Lighting of burners equipped with safety 
thermocouples (only certain versions) 

In the case of burners equipped with safety 
thermocouples you have to turn counterclockwise to 
the “Full on“ position, the knob (C) corresponding to 
the burner you wish to use, then press the knob and 
repeat the operations described previously. Once lit, 
keep the knob pressed for about 10 seconds.

e) Optimum use of the burners 
To get the maximum yield with the minimum 
consumption of gas it is handy to keep the following 
points in mind:
• Once the burner has been lit, adjust the flame 

according to your needs.
• Use an appropriately sized pan for each burner (see 

the table below and fig. 7).
• When the content of the pan start to boil, turn 

the knob down to “Reduced rate position” (small 
flame).

• Always put a lid on the pan.

Burners Ø  pan cm
Ultrarapid 22÷24
Rapid 20÷22
Semi-rapid 16÷18
Auxiliary 12÷14
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SWITCHING THE ELECTRIC PLATES ON
The cookers can be fitted with fast electric hotplates, 
indicated with a red label.
The hotplates are controlled by a 6-position switch 
(C). They are switched on by turning the knob to the 
required position. A red coloured warning light signals 
that the plates are on. The rapid hotplates offer the 
advantage of ultra-rapid cooking.
N.B.: Before using the hotplate for the first time or if 
it has not been used for a long period, the hotplate 
control knob must be set at the no. 1 position for 
30 minutes, in order to eliminate possible humidity 
absorbed by the insulating material.

SWITCHING THE HEATING ELEMENTS 
The cooking zones are clearly visible on the hob, 
being circular. Only the inside of the circles traced on 
the glass is heated.
The hob has a built-in warning light that switches on 
when the temperature in the cooking zone exceeds 
60°C. This warning light will only switch off when the 
temperature in the cooking zone has gone below this 
value and it is for this reason it is called the “residual 
heat warning”.
The heating elements with a single ccoking zone, 
are controlled by energy regulators with 12 positions 
(A) that permit to obtain a big range of different 
temperatures.
The heating element with a double cooking zone, are 
controlled by 12-position energy regulators (B). 
By turning the knob from 1 to 12, the powers of the first 
zone of cooking “1” are regulated. By turning besides 
the number 12, a release it is warned that signals the 
insertion of the second zone of cooking “2” (fig. 8).
In this position, both work the zone of cooking to the 
maximum power. By turning the knob counterclockwise 
to regulate its power. 
Only returning on the position “0” the second zone of 
cooking is disconnected.
A red coloured warning light signals that the heating 
elements are on.

GENERAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS 
FOR USING CERAMIC GLASS HOBS
• Ceramic glass is a natural product and, like any 

other material in ceramic, can have an uneven 
surface. You might even see some bubbles inside 
the ceramic glass itself: these will not influence 
cooking or the lifetime of the hob.

• Illumination of the single cooking zones might differ. 
This depends on the technical characteristics of the 
heating elements. This has absolutely no effect on 
quality or operation. 

• According to how you look at it, the incandescent 
heating might appear to go over the edge of the 
cooking zone.

• Do not put very hot pans on the outer edge of the 
hob.

• Do not use pans with aluminum bottom. 
• Do not use the hob as a work top and take care not 

to let hard or sharp objects fall on it. The top could 
be damaged.

• Do not put empty enamelled pans on the heat. Both 
the bottom of the pan and the ceramic glass could 
be damaged.

• Do not drag pans or other objects over the glass top 
which could get scratched.

• Clean and dry the bottom of the pan before putting 
it on the hob. Salt, sugar or grains of sand, for 
example, that could be in greens, can scratch.

• Clean off immediately any spilled liquid.
• Do not cook or reheat food wrapped in tin foil or 

plastic containers. Both the tin foil and the plastic 
containers would melt, sticking to the hob.

N.B.: Using the glass scraper, push immediately 
away from the cooking zone, any pieces of tin foil 
or plastic objects that could have melted or stuck; 
likewise sugar or sugary food spilled over during 
cooking.

INSTRUCTIONS FOR THE USER
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HOW TO SAVE ELECTRICITY
To get the maximum yield with the minimum consumption of electricity it is recommended to keep the following 
points in mind:
• Switch the hob heating element on only after you have put the pan on the cooking zone or plate
• Thoroughly dry the bottom of the pan before putting it on the cooking zone or plate.
• Do not use pans with a diameter that is less than that of the cooking zone or plate (fig. 9). When you are buying 

saucepans keep in mind that the manufacturer usually gives the largest diameter of the pan which is normally 
bigger than the base diameter.

• Use pans with flat, thick bottoms (see fig. 9). Bottoms that are not flat will make cooking times longer.
• Always put a lid on the pan (fig. 9).
• If cooking time is longer than 40 minutes you can switch the plate off 5 to 10 minutes before the end of cooking 

time and make use of the residual heat.
• For your information only, the table gives hints on how to use the cooking zones and plates.

Position of knobs Heat 
intensity Possible cooking processes

0 0 Off

1 1-2 Low To dissolve butter, chocolate, etc. To heat small amounts of 
liquid.

2 3-4 Moderate To heat greater quantities of liquid.

3 5-6 Slow Thawing frozen food and preparing stews, boiling or simme-
ring.

4 7-8 Medium Bringing foods to boiling point. For delicate roasts and fish.

5 9-10 Strong For roasts, chops and steaks. For large amounts of boiled 
meat.

6 11-12 Hot Bringing large amounts of water to the boil. Frying.

GOOD QUALITY 
FLAT BASE

CONVEX 
BASE TOO

CONCAVE 
BASE

TOO
SMALL

TOO
LARGE

NO PAN
ELEMENT
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OVEN: GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
• Do not leave the oven unsupervised during use. 

Ensure that children do not play with the appliance.
• Always keep the appliance lid open when using the 

oven, in order to prevent overheating. 
• Always grip the centre of the oven door when 

opening. Do not practice excessive pressures on 
the door when it is open.

• Do not worry if condensation forms on the door and 
on the internal walls of the oven during cooking. 
This does not compromise its efficiency.

• When opening the oven door, be very careful of 
scalding vapours. 

• The appliance becomes very hot during use. Do not 
touch the heating elements inside the oven. Wear 
oven gloves when placing or removing pans from 
the oven. 

• When removing the tray from the oven, always use 
the grill pan handle (fig. 3) (if provided). Hook the 
handle to the edge of the tray and pull it out, slightly 
lifting it as you do so. 

• When inserting or removing food from the oven, 
check that excess juices do not overflow onto the 
oven base (oils and fats are highly inflammable 
when overheated). 

• Use containers that will resist the temperatures 
indicated on the thermostat knob.

• For good results during cooking, we strongly 
recommend not to cover the base of the oven or the 
grill with aluminium foil or other materials.

• When grilling always put a little water in the grill 
pan. The water prevents the grease from burning 
and from giving off bad smells and smoke. Add 
more water during grilling to compensate for 
evaporation.

• After using the appliance ensure that all the controls 
are in the off position.

• WARNING!!! During and after use, the oven door 
glass and the accessible parts can be very hot, 
therefore keep children away from the appliance. 

IMPORTANT!! 
Always keep the oven door closed during baking 
or grilling. It must only be left open when using 
the gas grill burner (see relative instructions). 

INSTRUCTIONS FOR THE USER

WHAT TO DO THE FIRST TIME YOU USE THE 
OVEN
If the appliance has a programming accessory, 
place it on the manual position, and, before cooking 
for the first time, ensure the oven is empty and its door 
closed, heat the oven at maximum temperature for 
2 hours. This will allow the protective coating on the 
interior of the oven to be burnt off and dissipate the 
associated smells. During this time do not stay in the 
same room and keep it aerated.
After the hour or so has elapsed leave the oven to cool 
down and then clean its interior with hot water and a 
mild detergent. Also wash the accessories (shelves, 
trays, drip pan, spit..) prior to use.

Prior to any cleaning, disconnect the appliance 
from the electricity mains.
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INSTRUCTIONS FOR THE USER

HOW TO USE GAS OVEN AND GRILL 
The oven and grill burner can be fitted with a 
safety thermocouple so, once the burner has 
been lit, keep the knob pressed for about 15 
seconds. If, at the end of this time, the burner 
fails to light, release the knob and wait at least 
1 minute before trying again. Should the burner 
turn out accidentally, turn the knob round to the 
closed position and wait at least 1 minute before 
lighting it again.

MANUAL IGNITION OF THE OVEN BURNER
Open the oven door press and turn the oven knob 
(E) counterclockwise until it reaches to the maximum 
temperature position, simultaneously placing a lighted 
match to the burner through the hole (B) (fig. 10).

ELECTRIC IGNITION OF THE OVEN BURNER 
(only certain versions)
Open the oven door press and turn the oven knob 
(E) counterclockwise until it reaches to the maximum 
temperature position and simultaneously press and 
release the ignition button . Matches can be used 
to light the burners in a blackout.

AUTOMATIC ELECTRIC IGNITION OF BURNERS 
(only certain versions)
Open the oven door push lightly the oven knob 
(E) and turn counterclockwise until it reaches to the 
maximum temperature position, then depress  the knob. 
Automatically the ignition spark shoots. Matches can 
be used to light the burners in a blackout.

After the oven burner has been lit (check through 
the opening (C) (fig. 10) that it has ignited), 
adjust the temperature according to your needs 
and leave open the oven door for 2 to 3 minutes. 
Close the door gently so the flames will not blow out 
and wait 15 minutes before putting any food in to 
cook. Our oven can cook all foods (meat, fish, bread, 
pizza, cakes, etc.).

MANUAL IGNITION OF THE GRILL BURNER
Open the oven door press and turn the oven knob  
(E) clockwise to the grill position , simultaneously 
placing a lighted match to the burner on the oven’s 
ceiling.

ELECTRONIC LIGHTING OF THE GRILL BURNER 
(only certain versions)
Open the oven door press and turn the oven knob (E) 
clockwise to the grill position  and simultaneously 
press and release the ignition button . 
Matches can be used to light the burners in a 
blackout.

AUTOMATIC ELECTRICAL IGNITION OF BURNERS 
(only certain versions)
Open the oven door push lightly the oven knob (E) 
and turn clockwise to the grill position , then 
depress  the knob. Automatically the ignition spark 
shoots. Matches can be used to light the burners in 
a blackout.

When the gas grill burner is lit the oven door 
must be left open. To prevent the knobs and 
components from overheating you must always 
put the shield on (fig. 11).
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HOW TO USE GAS OVEN AND ELECTRIC GRILL
The oven burner can be fitted with a safety 
thermocouple so, once the burner has been lit, 
keep the knob pressed for about 15 seconds. If, 
at the end of this time, the burner fails to light, 
release the knob and wait at least 1 minute 
before trying again. Should the burner turn out 
accidentally, turn the knob round to the closed 
position and wait at least 1 minute before lighting 
it again.

MANUAL IGNITION OF THE OVEN BURNER
Open the oven door press and turn the oven knob 
(E) counterclockwise until it reaches to the maximum 
temperature position, simultaneously placing a lighted 
match to the burner through the hole (B) (fig. 10).

ELECTRIC IGNITION OF THE OVEN BURNER 
(only certain versions)
Open the oven door press and turn the oven knob 
(E) counterclockwise until it reaches to the maximum 
temperature position and simultaneously press and 
release the ignition button          . Matches can be used 
to light the burners in a blackout.

AUTOMATIC ELECTRIC IGNITION OF BURNERS 
(only certain versions)
Open the oven door push lightly the oven knob 
(E) and turn counterclockwise until it reaches to the 
maximum temperature position, then depress  the knob. 
Automatically the ignition spark shoots. Matches can 
be used to light the burners in a blackout.

After the oven burner has been lit (check through 
the opening (C) (fig. 10) that it has ignited), 
adjust the temperature according to your needs 
and leave open the oven door for 2 to 3 minutes. 
Close the door gently so the flames will not blow out 
and wait 15 minutes before putting any food in to 
cook. Our oven can cook all foods (meat, fish, bread, 
pizza, cakes, etc.).

INSTRUCTIONS FOR THE USER

SWITCHING THE ELECTRIC GRILL 
Turn the oven knob (E) round to the symbol .
The red warning light will come on to indicate that the 
grill heating element has been activated. 
The top heating element is turned on and it distributes 
heat directly onto the food. When the grill turns on so 
will the eventual spit motor.
Besides grilling, it can be used to slightly brown 
cooked food.

An automatic thermostat regulates the inner 
temperature, therefore, do not use the grill 
immediately after a cooking in the oven. 
Always keep the oven door closed during the 
use of the electric grill. 

COOKING WITH THE AID OF THE FAN
Some cookers can be equipped with a fan installed 
in the rear part of the oven compartment. This can be 
activated by pressing the fan switch  .
After the fan has been activated, the heat will be 
quickly and regularly distributed throughout the oven, 
thus allowing different foods to be evenly cooked on 
several shelves at the same time, also reducing the 
cooking times.
Note that the fan can be activated during all oven 
cooking functions, except in the function grill gas
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INSTRUCTIONS FOR THE USER

HOW TO USE THE CONVENTIONAL OVEN

TRADITIONAL COOKING 
Turn the commutator/thermostat knob (F) on the 
temperature required. If pre-heating is recommended 
wait till the thermostat yellow warning light turns off 
before placing foods inside the oven. Both the bottom 
and top heating elements are turned on, distributing 
heat to the food from the top and bottom. This type of 
baking is ideal for all types of food (meat, fish, bread, 
pizza, cakes..).

GRILL COOKING
Turn the commutator/thermostat knob (F) on the 
symbol.
The top heating element is turned on and it distributes 
heat directly onto the food. Besides grilling, it can be 
used to obtain a golden finish onto cooked foods or to 
toast your bread slices. 
The grill function automatically activates the eventual 
spit. When you use the grill, do not forget to place the 
drip pan beneath the spit to collect any sauce dripping, 
as suggested in the “COOKING TIPS “ section.

BROWNING BY TOP HEATING ELEMENT 
Turn the commutator/thermostat knob (F) on the 
symbol.
The top peripheral heating element is turned on that 
distributes heat directly onto the food.
This function is particularly suitable for delicately 
browning the top of food or for toasting bread.

HOW TO USE THE MULTIFUNCTION OVEN

DEFROSTING AT ROOM TEMPERATURE
Turn the selector knob (H) to the symbol and place the 
food you want to defrost inside the oven. The length 
of time required depends on the quantity and type of 
food.
Selecting this function will only activate the fan. Mild 
air circulation around frozen food will slowly defrost it. 
It is particularly suitable for fruit and cakes.

TRADITIONAL COOKING
Turn the selector knob (H) to the symbol and adjust the 
thermostat knob (G) to suit the desired temperature. 
If pre-heating is recommended wait till the thermostat 
yellow led turns off before placing foods inside the 
oven. This option turns on both bottom and top heating 
units, evenly distributing heat on your foods.
This type of cooking is ideal for all kind of foods (meats, 
fish, bread, pizzas, cakes..).

COMBINED TRADITIONAL + FAN COOKING
Turn the selector knob (H) to the symbol and adjust the 
thermostat knob (G) to suit the desired temperature. 
If pre-heating is recommended wait till the thermostat 
yellow led turns off before placing foods inside the 
oven. This option turns on both bottom and top heating 
units, and heat is distributed by fan ventilation. 
This combination is suitable for rapid cooking and 
allows for the use of more plates positioned on the 
different levels of the oven. 

DEFROSTING + WARM UP BY HOT AIR 
(available only on 8 multifunctions ovens)

Turn the selector knob (H) to the symbol and set the 
temperature on the thermostat knob (G), now place the 
food inside the oven. Selecting this function will activate 
the bottom heating unit and its heat is distributed by 
the fan. This function is particularly recommended to 
defrost and warm up ready-made meals.



19

�
�

12

HOW TO USE THE SPIT (fig.12)
• Place the chicken or piece of meat to roast firmly 

between the two forks on the spit and make sure it is 
evenly balanced to prevent straining the motor.

• Rest the spit on the support introducing the end in the 
seat and unscrew and remove the hand grip from the 
spit.

• Fit support into the runner number four (starting from 
the bottom),minding the lever is in position B.Insert 
its end into the relative motor coupling, moving the 
lever to position A

• Close the oven door, turn the oven knob on the 
symbol......   When the grill turns on, the spit turn 
too.

• Once the cooking is finished, remove the spit, moving 
the lever to position B

• Always use the drip pan to catch the gravy, as 
indicated in the paragraph “USEFUL COOKING 
TIPS”.

• Gas grill burner: position the oven knob on the  
symbol  and light the grill burner. Start the spit 
motor with the spit roast switch .

Always keep the oven door closed during electric 
grilling. 
It must only be left open when using the gas grill 
burner (see relative instructions). 

INSTRUCTIONS FOR THE USER

FAN + REAR HEATING COMBINED COOKING
(available only on 8 multifunctions ovens)

Turn the selector knob (H) to the symbol and set the 
thermostat knob (G) to the desired temperature, then 
place your food the oven. If oven needs pre-heating 
wait till the thermostat yellow led turns off before 
placing foods inside it. This function activates the rear 
heating unit and the fan distributes the heat produced. 
This combination allows for a fast and even cooking 
of several different foods placed on the diverse levels 
of the oven. 

CONVETIONAL GRILL COOKING
Turn the selector knob (H) to the symbol and set the 
thermostat knob (G) to the desired temperature. 
Selecting this function the top central heating element 
turns on and heat is distributed directly on food 
surface. 
Apart from grilling, this function is ideal to add a golden 
roast to your recipes or to toast bread slices. 
The grill function automatically activates the eventual 
spit. When you use the grill, do not forget to place the 
drip pan beneath it to collect any sauce dripping, as 
suggested in the “USEFUL COOKING TIPS “ section.

FAN GRILL COOKING
Turn the selector knob (H) to the symbol and set the 
thermostat knob (G) to the desired temperature.
Selecting this function the top central heating 
element turns on and heat is distributed by the fan. 
This procedure mitigates the direct heat on food 
surface and uses milder temperatures. It is therefore 
recommended for an even golden and crispy finish 
touch, ideal for whole fish and poultry. 
When you use the grill, do not forget to place the 
drip pan beneath it to collect any sauce dripping, as 
suggested in the “USEFUL COOKING TIPS “ section.
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USEFUL COOKING TIPS

Cakes and bread:
• Heat the oven for at least 15 minutes before you 

start cooking bread or cakes.
• Do not open the door during baking because the 

cold air would stop the yeast from rising.
• When the cake is cooked turn the oven off and 

leave it in for about 10 minutes.
• Do not use the enamelled oven tray or drip pan, 

supplied with the oven, to cook cakes in.
• How do you know when the cake is cooked? About 

5 minutes before the end of cooking time, put a 
cake tester or skewer in the highest part of the 
cake. If it comes out clean the cake is cooked.

• And if the cake sinks? The next time use less 
liquids or lower the temperature 10°C.

• If the cake is too dry: Make some tiny holes 
with a toothpick and pour some drops of fruit 
juice or spirits on it. The next time, increase the 
temperature 10°C and set a shorter cooking 
time.

• If the cake is too dark on top: the next time put 
the cake on a lower shelf, cook it at a lower 
temperature and longer.

• If the top of the cake is burnt: cut off the burnt layer 
and cover with sugar or decorate it with cream, 
jam, confectioner’s cream, etc..

• If the cake is too dark underneath: the next time 
place it on a higher shelf and cook it at a lower 
temperature.

• If the cake or bread is cooked nicely outside but 
is still uncooked inside: the next time use less 
liquids, cook at a lower temperature and longer.

• If the cake will not come out of the tin: slide a 
knife around the edges, place a damp cloth over 
the cake and turn the tin upside down. The next 
time grease the tin well and sprinkle it with flour or 
bread crumbs.

• If the biscuits will not come away from the baking 
tray: put the tray back in the oven for a while and 
lift the biscuits up before they cool. The next time 
use a sheet of baking parchment to prevent this 
happening again.

Meat:
• If, when cooking meat, the time needed is more 

than 40 minutes, turn the oven off 10 minutes 
before the end of cooking time to exploit the 
residual heat (energy saving).

• Your roast will be juicier if cooked in a closed pan; 
it will be crispier if cooked without a lid.

• Normally white meat, poultry and fish need 
medium temperatures (less than 200°C).

• To cook “rare” red meats, high temperatures (over 
200°C) and short cooking times are needed.

• For a tasty roast, lard and spice the meat.
• If your roast is tough: the next time leave the meat 

to ripen longer.
• If your roast is too dark on top or underneath: the 

next time put it on a higher or lower shelf, lower 
the temperature and cook longer.

• Your roast is underdone? Cut it in slices, arrange 
the slices on a baking tray with the gravy and 
finish cooking it.

Grilling:
• Sparingly grease and flavour the food before 

grilling it.
• Always use the grill pan to catch the juices that drip 

from the meat during grilling (see fig. 11 or 12).
• Always put a little water in the drip pan. The water 

prevents the grease from burning and from giving 
off bad smells and smoke. Add more water during 
cooking because it evaporates.

• Turn the food half way through cooking.
• If you are grilling fatty poultry (goose) pierce the 

skin under the wings after about half an hour so 
the fat can drip away.

The aluminium can be easily corroded if it 
comes into contact with organic acids present 
in the foods or added during baking (vinegar, 
lemon juice). Therefore it is advised not to put 
directly the foods on aluminium or enamelled 
trays, but ALWAYS use the proper oven paper.
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COOKING / BAKING TIMETABLE

FOODS
Weight

kg

Position of the oven shelf from 
the bottom

COOKING BY 
NATURAL CONVECTION

COOKING BY  
FORCED CONVECTION  (WITH FAN)

with 5 
runners

with 4 
runners

with 3 
runners

Temperature
 in  °C

Cooking Time 
in minutes

Temperature
 in  °C

Cooking Time 
in minutes

MEAT
Roast veal
Roast beef
Roast pork
Roast lamb 

1
1
1
1

1-2
1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2
1-2

2
1
2
1

200-225
200-225
200-225
200-225

100-120
40-50

100-120
100-120

190
190
190
190

100-120
40-50

100-120
100-120

GAME
Roast hare
Roast pheasant
Roast partridge

1
1
1

1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2

2
2
2

200-Max
200-Max
200-Max

50-60
60-70
50-60

200-Max
200-Max
200-Max

50
60
50

POULTRY
Roast chicken
Roast turkey
Roast duck

1
1
1

1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2

2
2
2

200-225
200-225
200-225

80-90
100-120
90-110

190
190
190

70-80
90-110
80-100

FISH
Roast fish
Casseroled fish

1
1

2-3
2-3

2
2

1
1

200
175

30-35
20-25

170-190
160-170

25-30
15-20

BAKED PASTA
Lasagne
Cannelloni

2,5
2,5

3
3

2
2

1
1

210-225
210-225

60-75
60-75

225-Max
225-Max

30-40
30-40

PIZZA 1 3 2 1 225-Max 25-30 225-Maxi 20-25
BREAD 1 3 2 1 225-Max 20-25 220 20
PASTRIES
Biscuits in general
Shortcrust pastry
Victoria sponge 0,8

2
2
2

2
2
2

1
1
1

190
200
200

15
20

40-45

170-190
190-200
190-200

15
20

40-45
CAKES
Angel cake
Fruit cake
Chocolate cake

0,8
0,8
0,8

2
2
2

2
2
2

2
2
2

190
200
200

52
65
45

170-190
190-200
190-200

45
65
45

The values given in the tables (temperatures and cooking times) are approximate and may vary according to each person’s 
cooking habits. This table gives cooking times on only one shelf. If you are cooking with a fan oven and you are using more 
than one shelf (placing the shelves on the 2nd and 4th position or on the 1st and and 3rd position) cooking time will be about 
5 to 10 minutes longer.

GRILLING TIMETABLE

FOODS
Weight

kg

Position of the oven shelf 
from the bottom

COOKING BY  NATURAL 
CONVECTION

COOKING BY  FORCED 
CONVECTION  (WITH FAN)

with 5 
runners

with 4 
runners

with 3 
runners

Temperature
 in  °C

Cooking Time 
in minutes Temperature

 in  °C
Cooking Time 

in minutes
1st side 2nd side 1st side 2nd side

MEAT
Chop
Beefsteaks
Half chicken (each half 0.5 kg)

0,50
0,15

1

3
3-4
3-4

3
3

2-3

2
1-2
1-2

225-Max
200-225

225

12-15
5
20

12-15
5

20

200
=
=

15
=
=

10
=
=

FISH
Trout 
Sole

0,42
0,20

4
4

3
3

2-3
2-3

225-Max
225-Max

=
=

=
=

200
200

10
7

10
7

BREAD
Toast 4-5 3-4 3 225-Max 2-3 2-3 200 2-3 2-3

SPIT (*)
CHICKEN 1.3 3 2 2 225-Max 60-80 = =
(*) only certain versions 
The values given in the tables (temperatures and cooking times) are approximate and may vary according to each person’s 
cooking habits. In particular, temperatures and times for grilling meat will greatly depend on the thickness of the meat and 
on personal tastes. 
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CLEANING AND MAINTENANCE
• Prior to any maintenance work or cleaning, 

disconnect the appliance from the electricity 
mains.

• Do not use a steam cleaner to clean this 
appliance.

• Do not wash the parts if they are still hot.
• Do not use metal pads, abrasive powders or 

corrosive spray products for cleaning
• Do not leave vinegar, coffee, milk, salty water 

or the juice of lemon or tomato on enamelled 
surfaces for any length of time.

HOT PLATE
The enamelled steel pan supports, enamelled burner 
caps and burner heads need to be cleaned after each 
time they are used with warm soapy water, rinsed 
and then dried well to keep them in good condition.
WARNINGS:
• After cleaning, check that the heads burners and 

the relative burner caps, are correctly positioned in 
their housings (fig. 13).

• Take care not to disturb the ignition spark plugs or 
flame failure devices. 

• If you find a tap is difficult to open or close do not 
force it but call for technical assistance urgently.

• After use, to keep them in good condition, the hot 
plates should be treated with specific products, 
easily found in the shops, to keep the surfaces 
clean and shining. This will also prevent rust from 
forming.

• If any liquid spills over it must always be removed 
with a sponge.

CERAMIC GLASS HOB
It is very important to clean the top each time it is used 
and while the glass is still warm, drying it with a soft 
cloth. Do not use metal pads, abrasive powders or 
corrosive spray products for cleaning.
Depending on the degree of dirt, we recommend:
• For slight stains a damp sponge is enough
• The scraper must be used for more stubborn dirt 

(fig. 14). Use it carefully because it is easy to cut 
yourself. To avoid any such possibility, scrape 
away immediately from the cooking zone any 
tin foil sheets or plastic objects that could have 
melted or stuck, likewise sugar or sugary food 
spilled over during cooking.

• Remove any traces of spilled liquid with vinegar or 
lemon. Immediately remove any vinegar or lemon 
from the enamelled outer edge otherwise it will 
become opaque.

• Over time it is possible that colourings, metal 
reflections or scratches appear (fig. 15) caused by 
inefficient cleaning or by the incorrect movement of 
the pans. These scratches are difficult to eliminate 
but they will not prejudice how your hob works.

INSTRUCTIONS FOR THE USER
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STRUCTURE
All the cooker parts (in enamelled or painted metal, steel, or 
glass) should be cleaned frequently with warm soapy water 
and then rinsed and dried with a soft cloth. 
DO NOT use rough or abrasive materials or sharp metal 
scrapers to clean the oven glass doors as they could scratch 
and cause the glass to break
NEVER use sponges or abrasive products, and aromatic or 
aliphatic solvents to remove stains or adhesives on the painted 
or stainless steel surfaces. 

OVEN CAVITY
Do not spray or wash the thermostat bulb with acid 
based products (check the product label before use).
The manufacturer cannot be held liable for any damage 
caused by incorrect cleaning.

The oven cavity should be cleaned after each use 
to remove cooking residuals and or grease or sugar 
which, if burnt on when the oven is used again, will 
form deposits or unremovable stains as well as 
unpleasant smells. 
To maintain the shine of the enamelled parts, clean 
them with warm soapy water, rinse and dry them 
thoroughly. ALWAYS wash the accessories used.

OVEN SEAL
The oven seal guarantees the correct functioning of 
the oven. We recommend you:
• clean it, avoiding abrasive tools or products.
• check its state now and then.
If the oven door seal has become hard or is damaged, 
contact our Service Centre and avoid using the oven 
until it has been repaired.
OVEN SIDE-GUIDE RAILS (fig. 16 )
For an effective cleaning of the oven side-guide rails, 
these can be extracted unscrewing knurled nuts (G).
To fit the rails back in their place, first insert rear pins in 
holes and then secure them with the knurled nuts (G).

3. INSTRUCTIONS FOR THE USER

or (fig.16a)
1. Push with a finger on the last of the slots to release 

the grid from its hold.
2. Lift it towards the top and extract the grid.
To put them back into place, reverse the order of this 
operation.

REPLACING THE OVEN LAMP 
Ensure the appliance is switched off before 
replacing the lamp to avoid the possibility of 
electric shock..

In the event one or both oven lamps need replacing, the 
new lamps must comply with the following requisites: 
15 W - 230 V~ - 50 Hz - E 14 - and must be resistant 
to high temperature (300°C).
The appliance can have two different types of lamp 
holder:
• Lamp holder type 1 (fig. 17): Draw out the side 

guide rails as described above.Then, remove the 
glass protection cap (V) from the bulb socket, lifting 
it with a screwdriver placed between the cap and 
the oven wall and replace the lamp (L). Fit the 
accessories back in reverse order. 

• Lamp holder type 2 (fig. 18): Turn glass protection 
cap (C) counterclockwise and change the lamp. 
Re-fit the cap, screwing it back in a clockwise 
direction.
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OVEN DOOR REMOVAL 
The oven door can be removed to give easier access 
to the oven when cleaning. 
To remove, proceed as follows:
Hinges type 1
• Open the oven door and move the release U-shape 

element (fig. A) forwards until it is over the tooth in 
the upper sector of the hinge (fig. B).

• Partially close the door and at the same time, force 
the door upwards to release the lower sector of the 
hinge (fig. C) then pull the door and at the same 
time, slightly raise the door upwards to release the 
upper sector of the hinge (fig. D). 

• To reassemble proceed in reverse order. Ensure 
you insert the upper sector of the hinge in its housing 
first and then the lower sector of the hinge.

ATTENTION!! After cleaning the oven and before 
you close the oven door, ensure the release U- 
shaped elements are COMPLETELY LOWERED 
as indicated in fig. A

Hinges type 2
• Open the oven door and insert rivet or nail (R) in the 

hole (F) of the hinge (fig. G).
• Partially close the door, forcing it upwards at the 

same time to free stop tooth and hinge sector.
• Once the hinge is free, pull the door forwards tilting 

it slightly upwards to free sector.
• To reassemble proceed in the reverse order, paying 

attention to the correct position of sectors.
HOW TO CLEAN THE INNER OVEN DOOR GLASS 
(only certain versions) 
One of the features of our cookers is that the inner 
oven door glass can be easily removed for cleaning 
without the aid of specialized personnel. Just open the 
oven door and remove the support securing the glass 
(fig. E).

ATTENTION!! This operation can be done also 
with the door fitted on appliance, but in this 
way, pay attention that when the glass is pull 
upwards, the force of the hinges can close the 
door roughly.

INSTRUCTIONS FOR THE USER
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Some of the problems occur because of simple maintenance oversights or operation mistakes and can easily be 
resolved without having to call for technical assistance.

PROBLEM REMEDY
The appliance is not working • Make sure the gas cock is open

• Check the plug is in
• Check that the knobs are set correctly for cooking and then repeat the 

operations given in the handbook
• Check the electrical system safety switches (RCD). If there is failure in 

the system call an electrician in.
During use of the ceramic glass 
hob, the residual heat warning light 
does not switch on

• Turn the knob round to a hotter temperature
• Turn the knob of another element
• Call our Assistance Centre

The electric oven is not working • Check that the programmer accessory, if there is one, is on the manual 
position and then repeat the operations described in the manual

The thermostat is not working • Call our Service Centre
The electric thermostat warning 
light does not switch on during use

• Turn the thermostat round to a hotter temperature
• Turn the selector round to a different function

The oven light does not switch on • Make sure the lamp is firmly screwed in place
• Buy a lamp for high temperatures at one of our Service Centre and fit 

it following the instructions given on page 23.

Warning: Servicing should be carried out only by authorised personnel.

TECHNICAL FEATURES
OUTSIDE COOKER DIMENSIONS 

TYPE
COOKER

height H 
mm

height h 
mm

width L
mm

depth P
mm

60 x 60 1442 850 600 600
80 x 50 1340 ÷ 1345 850 ÷ 855 800 500
80 x 60 1440 ÷ 1455 850 ÷ 865 900 600

90 x 60 1440 ÷ 1455 850 ÷ 865 900 600
917 ÷ 972 857 ÷ 912 900 600

100 x 60 1440 ÷ 1475 850 ÷ 885 1000 600
1475 ÷ 1530 885 ÷ 940 1000 600

TROUBLESHOOTING
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BURNER AND ELECTRIC PLATE DISPOSITION 

BURNERS OPERATING PRESSURE 
GAS

DIAMETER 
INJECTOR HEAT INPUT

AIR REG. 
SLEVE 

OPENING
BY-PASS

N. DENOMINATION mbar 1/100 mm Min Max “X”mm 1/100 mm

2 Rapid cooker 
80 x 50

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

80
80

110-Y

800
800
750

2500
2500
2500

= 44

2
Rapid cooker 
80 x 60 / 90 x 60 / 
100 x 60

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

88
88

117-Y

800
800
800

3000
3000
3000

= 44

3 Semi-rapide
LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

68
68

98-Z

600
600
600

1800
1800
1800

= 34

4 Auxiliary
LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

51
51

75-X

400
400
400

1000
1000
1000

= 28

4 Auxiliary «mini»
LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

45
45

68-S

400
400
400

800
800
800

= 28

6 Ultrarapid
left front 

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

92
92

124-Y

1350
1350
1350

3250
3250
3250

= 62

6 Ultrarapid
central

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

98
98

135-K

1600
1600
1600

3800
3800
3800

= 62

7
Oven cooker 
80 x 50 - 80 x 60 / 
90 x 60 P

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

94
94

142

1000
1000
1000

3900
3900
3900

3
3

2.5
52

8 Grill cooker 
80 x 50 - 80 x 60 -90 x 60 P

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

86
86

131
=

3050
3050
3200

3.5
3.5
1.5

=

8
Grill cooker 
80 x 50 - 80 x 60 - 90 x 60 P 
door closed

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural

28-30
37
20

70
70

105
=

2150
2150
2150

3.5
3.5
1.5

=

7 Oven cooker 
90 x 60 Z - 100 x 60

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

108
108
161

1200
1200
1200

4800
4800
4800

3.5
3.5
2.5

55

8 Grill cooker 
90 x 60 / 100 x 60

LPG - Butane 
LPG - Propane
Natural 

28-30
37
20

105
105
161

=
4500
4500
4700

3.5
3.5
1.5

=

8
Grill cooker 
90 x 60 - 100 x 60
door closed

LPG - Butane 
LPG - Pr
Natural

28-30
37
20

83
83

131
=

3000
3000
3000

3.5
3.5
1.5

=

TECHNICAL FEATURES
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ELECTRIC COMPONENTS
Ref. Description Ø in mm Nominal data

A
B
1
2

Fast heating plate
Fast heating plate
Hi-light radiant heating element 
Hi-light radiant heating elementt

180
145
140
180

2000 W
1500 W
1200W
1700W

E
F
C
D

Hi-light radiant heating element 
Hi-light radiant heating element 
Hi-light double radiant heating element 
Hi-light double oval radiant heating element

140
210

120/210
170/265

1200 W
2200 W

700 + 1400 W
800 + 1400 W

type
cooker 
60x60

Lower heating element of the oven cooker 
Top heating element of the oven-grill cooker
Rear heating element type cooker

1400 W
1800+800W

2000 W
Lower heating element of the oven cooker
Top heating element of the oven-grill cooker
Rear heating element type cooker
Grill heating element type cooker 80 x 60/ 90 x 60 P
Grill heating element type cooker 90 x 60 Z/ 100 x 60
Oven lamp 
Rear fan
Spit motor 

2100 W
2000 + 2200 W

3000 W
2200 W
2000 W

15 W - E 14 - T 300 
25..29 W

4 W

Cooker type Cable type

Single-phase 
power

230 V ac

Three-phase 
power

230 V ac 3

Double-phase 
power

400 V ac 2N

Three-phase 
power

400 V ac 3N
cross-section cross-section cross-section cross-section

All-gas cooker H05 RR-F 3 x 0.75 mm2 = = =

Combi cooker up to 2000 W H05 RR-F 3 x 1 mm2 = = =

Combi cooker from 2000 to 
3500 W H05 RR-F 3 x 1.5  mm2 = = =

Combi cooker from 3500 to 
5700 W (*)

H05 RR-F
13mm<Ø<14mm 3 x 2.5 mm2 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2 5 x 1,5 mm2

Combi cooker from 5800 to 
6700 W (*)

H05 RR-F
13mm<Ø<14mm 3 x 4 mm2 4 x 2,5 mm2 4 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

Electric cooker (*) H05 RR-F
13mm<Ø<14mm 3 x 6 mm2 4 x 4 mm2 4 x 4 mm2 5 x 2,5 mm2

(*) Taking into account the contemporaneity factor.

TECHNICAL FEATURES
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TECHNICAL INFORMATION
• The installation, adjustments, conversions and 

maintenance operations listed in this part must 
only be carried out by qualified personnel. The 
manufacturer cannot be held responsible for any 
damage to persons or property resulting from an 
incorrect installation of the appliance.

• The safety and automatic adjustment devices of the 
appliances may, during its life, only be modified by 
the manufacturer or duly authorised supplier.

• In accordance with the gas standard, the all-gas and 
combi appliances are “class 2 subclass 1” (recessed) 
and, as such, must comply with the clearances 
specified in figure 17 and consequently any side 
walls must be no higher than the work top. 

• The walls adjacent to and surrounding the appliances 
must be able to withstand an over temperature of 70 K.

• The installation of all-gas and combi appliances 
must comply with the standards in force.

• This appliance is not connected to a flue for 
discharge of the combustion products; therefore, it 
must be connected in compliance with the above 
mentioned installation rules. Particular attention 
must be paid to the instructions given below for 
ventilation and aeration.

INSTALLATION

UNPACKING YOUR COOKER
• Once the wrapping has been removed from the outer 

surfaces and the various inner parts, thoroughly 
check that the appliance is in perfect condition. 
If you have any doubts do not use the appliance and 
call in a qualified person.

• Some parts mounted on the appliance are protected 
by a plastic film. This protection must be removed 
before using the appliance. We recommend slitting 
the plastic film along the edges with a sharp knife or 
pin.

• Do not move the appliance by the handle. 
The packaging materials used (cardboard, bags, 
polystyrene foam, nails etc.) must not be left anywhere 
within easy reach of children as they are a potential 
hazard source.

VENTILATION
The appliance should not be installed in a room of 
volume less than 20 m³.
The quantity of air necessary is that required for a 

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
regular combustion of the gas and for the ventilation of 
the room. The natural flow of air must be direct through 
permanent openings in the walls of the room that open 
directly to the outside with a minimum cross section of 
100 cm2 (fig. 20). These openings must be positioned 
so they cannot be obstructed.
Indirect ventilation is also allowed by taking air from 
adjacent rooms to the one to be ventilated, strictly 
complying with the prescriptions of the standards in 
force.
LOCATION AND AERATION
Gas cookers must always discharge the products 
of combustion and the moisture through hoods 
connected to flues or directly to the outside (fig. 21). 
If it is impossible to use a hood, a fan installed on 
the window or wall, facing the outside, is allowed and 
should be switched on each time the appliance is used 
(fig. 22) provided the rules and regulations in force 
relating to ventilation.

POSITIONING THE COOKER 
The appliances are fitted with the following parts to 
enable them to be correctly positioned:
• Spacers, positioned behind the rear panel to keep 

the appliance at the minimum required distance 
from the back wall. These must not be removed. 

• Backguard. The cookers which are equipped 
with this accessory, leave of the factory with this 
particular inserted inside the packing. In order to 
install the backguard, it is necessary to loosen the 
screws positioned on the back of the hob and then 
to fix the backgaurd as indicated in figure 12.

• Adjustable feet - type 1 (fig. 24) , to be fitted to 
the appliance, which allow the height of the cooker 
to be aligned with other kitchen furniture This can 
be done by means of the terminal part of the leg 
themselves

• Adjustable feet - type 2 (fig. 24), to be fitted to the 
appliance, which allow the height of the cooker to 
be aligned with other kitchen furniture. A kit made 
of skirts, screws and feet is supplied to install on 
cooker. N.B.: The Allen wrench is not supplied.



29

��
��

�
�

��
��

�
�

�����

19

���������

24

20

21

22

�

� 23

���������

24

AIR INLET MIN. SECT. 100 cm2

AIR INLET MIN. SECT. 100 cm2

AIR INLET MIN. SECT. 100 cm2

�� 23

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
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GAS CONNECTION
Before connecting the appliance check that the 
data on the rating plate affixed to the cooker, 
correspond to those of the gas mains.
A label on the back of this handbook and at 
the back of the cooker gives the appliance 
adjustment conditions, that is, the type of gas 
and operating pressure.
Once the cooker is installed, check there are no 
leaks using a soapy solution (never a flame).

The appliance’s gas inlet fitting is a threaded 1/2” 
male cylindrical type, in compliance with the ISO 
228-1 standards. If gas is distributed through ducts 
the appliance must be connected to the gas mains with:
• a rigid steel pipe, in accordance with standards, 

whose joints must be made using threaded fittings 
in accordance with the UNI-ISO 7/1 standard. The 
use of hemp with suitable adhesives or Teflon tape 
as a sealant is allowed.

• copper pipe, in accordance with the standard, 
whose joints must be made using sealed fittings in 
accordance with the standard.

• a flexible stainless steel, seamless pipe in 
accordance with the standard, with a maximum 
2 metre extension and seals in accordance with 
the standard.

• a flexible rubber hose in accordance with the 
standard, with an 8 mm diameter for LPG and 
13 mm for natural gas or town gas,  maximum 
1500 mm in length, firmly secured to the hose 
fitting with a safety clamp as per the standard.

If the gas is supplied directly from a gas cylinder, 
the appliance, fed by a pressure regulator in 
accordance with the standard, must be connected:
• with a copper pipe in accordance with the standard, 

whose joints must be made using sealed fittings in 
accordance with the standard.

• with a flexible stainless steel, seamless pipe in 
accordance with the standard, with a maximum 
2 metre extension and seals in accordance with 
the standard. We recommend applying the special 
adapter to the flexible pipe, easily found on the 
market, to facilitate connection to the pressure 
regulator’s hose fitting on the cylinder.

• with a flexible rubber hose in accordance with 
the standard, with an 8 mm diameter, minimum 
400 mm in length, maximum 1500 mm in length, 
firmly secured to the hose fitting with a safety 
clamp as per the standard.

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

ATTENTION:
• If the appliance is going to be recessed (class 2 

subclass 1), connect it to the gas supply source 
using only flexible stainless steel, seamless 
pipes in accordance with the standard.

• If the appliance is going to be installed free-
standing (class 1) and if you use the flexible 
rubber hose, it is necessary to follow the 
instructions given below:
• On its route, the hose must not touch any 

parts where the over temperature is more than 
70 K.

• The hose must not be subject to any kind of 
torsional stress or tractive force, there must 
be no pinched parts or really sharp bends.

• It must not touch anything that can cut, that 
has sharp corners, etc.

• The whole length of the hose must be easy 
to inspect in order to keep a check on its 
condition.

• It must be replaced within the date printed on 
it.
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ELECTRICAL CONNECTION
The electrical connection must be carried out in 
accordance with the current standards and laws 
in force.

Before connecting check that:
• The system and electrical sockets amperage is 

adequate for the appliance maximum power (see 
data label affixed on the back of the cooker).

• The socket or system has an effective earth 
connection in accordance with current standards 
and prescriptions of the law. All responsibility is 
disclaimed if this is not complied with.

• The plug and socket or the multipolar switch must 
be accessible after installation of the appliance.

• If the appliance has no power cable, connect one 
with a suitable cross section to the terminal board 
(see paragraph «CONNECTING THE POWER 
CABLE»).

When connecting to the mains with a socket:
• Fit to the power cable (if without) a standardized 

plug, suitable for the load which is indicated on the 
data label. Connect the wires making sure they 
correspond as shown below, and remember that 
the earth wire must be longer than the phase 
wires:
letter L (phase) = brown wire

letter N (neutral) = blue wire

symbol (earth) = green/yellow wire

• The power cable must be laid so that no parts of it 
ever reach a temperature of 75 °C. 

• For connecting do not use, adapters or shunts 
as they could cause false contacts resulting in 
hazardous overheating.

When connecting directly to the mains:
• Install a multipolar switch that can withstand the 

appliance load, with a minimum opening between 
the contacts of 3 mm.

• Remember that the earth wire must not be cut out 
by the switch.

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

CONNECTING THE POWER CABLE
The all-electric cookers and some combi versions 
leave the factory ready for single-phase power, butt 
they can, with due modifications, be powered by three 
phase systems by following these instructions:
• Remove the rear panel from the cooker.
• Move the connecting plates in the terminal board 

according to the type of connection you want, 
following the diagram in fig. 25. You will also find 
this diagram affixed to the back of the cooker.

• Connect the power cable, whose cross section 
must be suitable (see table on page 27), keeping 
the earth wire longer than the phase wires.

• Secure the cable in the clamp and - fit the rear panel 
in place.
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ADJUSTMENTS
• Always disconnect the appliance from the electricity supply before making any adjustment.
• All seal must be replaced by the technician following any adjustment or regulation. 
• The adjustment of the reduce rate (simmer) must be undertaken only with  burners functioning on 

natural gas while in the case of burners functioning on L.P.G, the screw must be locked down fully 
(in clockwise direction).

• “Primary air adjustment” on hob gas burners is unnecessary.

TAPS 
All gas taps are male cone type with only one way of 
passage. Adjustment of the “Reduced rate” position 
as follows:
• Turn the burner on and place the knob on the 

“Reduced rate” position (small flame).
• Remove the knob (A) of the tap which is attached by 

simply applying pressure to the rod.
• Insert a small screwdriver (C) into hole (F) (fig. 26a) 

and turn to the right or left the throttling cone until 
the flame of the burner is conveniently regulated to 
the Low position.

• In the case of taps with flame failure device, the 
adjustment screw (V) is on the side of the stem (fig. 
26b).

• Check that the flame does not go out when the knob 
is sharply switched from the “Full on” to “Reduced 
rate” positions.

• ATTENTION!! This operation can be carried out 
also with the front panel fitted, but if the technician 
finds some difficulties to reach the adjustment 
screw, remove the front panel unscrewing the fixing 
screws (Vf) (fig. 31), which are positioned in the 
inferior part of the same.

OVEN THERMOSTAT (fig. 27)
Reduced rate adjustment should be carried out in 
the following way:
• Remove the knob thermostat.
• Switch on the oven burner by turning the relative 

knob to the Maximum position, then wait about 10 
minutes.

• Slowly turn the knob back to the Minimum position 
and, using a small screwdriver (C), turn screw (V) to 
the right to lower the flame or to the left to increase 
it. The flames must be short for an efficient Reduced 
rate setting. They must be stable to prevent them 
from accidentally going out and must be able to 
stand up to normal oven door manoeuvres.

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
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OVEN BURNER (fig. 28)
The burner is installed on the oven base and is covered 
by the bottom plate which must always remain in that 
position during oven operation,
To adjust the primary air, light the burner and, 
watching the flame, slacken screw (A) and adjust 
sleeve (B) to obtain the X openings indicated in the 
table on page 26. Lock screw (A) in place once the 
adjustments have been made.

GRILL BURNER (fig. 29)
To adjust the primary air, light the burner and, 
watching the flame, slacken screw (A) and adjust 
sleeve (B) to obtain the X openings indicated in the 
chart on page 26. Lock screw (A) in place once the 
adjustments have been made.

CONVERSIONS
REPLACING THE INJECTORS
Our burners can be adapted to different types of gas by 
simply installing the injectors suitable for the gas you 
want to use. To help the installer, the table on page 26 
gives the burner nominal heat input, injector diameter 
and operating pressure of the different gas types.

Comply with the following instructions:
Injector replacement - Hob burners.
To change the injectors on the hob, remove the burner 
cup and head and with a 7 mm Ø socket spanner 
replace them (fig. 30).
Injector replacement - Oven burner. 
Remove oven base. Remove screw (D) which will 
release burner and give access to the injector (C) 
(fig. 28). Unscrew injector and replace it. Replace 
burner and replace screw (D).
Injector replacement - Grill burner.
Remove screw (D) which will release burner and give 
access to the injector (fig. 29).Unscrew injector (C) 
and replace it. Replace burner and replace screw (D).

After having replaced the injectors, it will be 
necessary to proceed with burner adjustment 
as explained in the previous paragraphs. The 
technician must replace any seals after the 
adjustments have been made. 

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
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MAINTENANCE
Prior to any maintenance work or changing 
parts, disconnect the appliance from the gas and 
electricity power sources.

REPLACING THE TAPS AND THERMOSTAT
Proceed in the following way when replacing a tap or 
the thermostat:
• Remove pan supports, burner heads.
• Unscrew the burner fixing screws (Vc) (fig. 31).(four 

for ultrarapid burner and two for the other burners) 
• Pull out the knobs. 
• Unscrew the three fixing screws (Vf) (fig. 31) which 

lock the front panel to the front frame then slip out 
from the upper fixing brackets. 

• Unscrew the six fixing screws (Vp) (fig. 31) which 
lock the side profiles and remove it.

• Unscrew the two fixing screws (Vd) (fig. 31 which 
lock the hob at the back and remove it.

• Unscrew the nuts (D) of the gas aluminium pipes 
and pull out the thermocouple quick connectors (F) 
(fig.33).

• Unscrew the screws (Vt) (fig. 32) which lock the 
crosspieces.l

• Unscrew the screws (Vb) (fig. 32) which unite the 
the bridles of the taps to the front frame.

• Make to slip the ramp toward the back part and 
unscrew the screws (Vb) (fig. 33) in order to free the 
taps.

• Change seal each time a tap or a thermostat is 
replaced. This will ensure perfect retention between 
the tap or a thermostat and part.

• Reassemble all the parts following the same 
procedure but in the reverse order.
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CHANGING THE FLEXIBLE GAS HOSE
In order to guarantee that the gas hose is always in excellent condition we strongly recommend changing it on 
the date you will find printed on it.

REPLACING THE ELECTRICAL COMPONENTS
• The rear protection will have to be removed in order to change the electrical heating elements, spit motor, 

terminal board and power cable.
• If you have to change the power cable (see the cross section on table on page 27), always keep 

the earth wire longer than the phase wires and, in addition, follow all the instructions given in the 
«ELECTRICAL CONNECTION» paragraph.

• To change the oven lamp see the instructions on page 23.
• To change the lamp holder type 1 (fig. 15), remove the side panels and then use a screwdriver to push the 

two locking tabs (fig. 34) and remove the lamp holder from the inside of the oven.
• To change the lamp holder type 2, the spark generator and the spark electrodes, the work top has to be 

removed as indicated in paragraph «REPLACING THE TAPS AND THERMOSTAT».
• To change the lamp-holder type 2 (fig. 16), unscrew the protective glass cap (C), force the tabs of blockage 

and take the lamp-holder toward the inside of the oven. 
• To change the eventual programming accessory, the thermostat, the commutator and the indicator lights, 

remove the front panel as indicated in paragraph «TAPS» 
• To change the hob electrical heating elements, remove the hob, unscrewing frontal and rear fixing screws (Vs) 

(fig. 35) which lock the hob at the supports (S).

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
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MAINTENANCE
Prior to any maintenance work or changing parts, disconnect the appliance from the gas and electricity 
power sources.

REPLACING THE TAPS AND THERMOSTAT
Proceed in the following way when replacing a tap or the thermostat:
• Remove pan supports, burner heads.
• Unscrew the burner fixing screws (Vc) (fig. 36).(four for ultrarapid burner and two for the other burners) 
• Remove the hob, unscrewing rear fixing screws (Vs) (fig. 36) which lock the hob at the supports (S).
• Pull out the knobs. 
• Unscrew the three fixing screws (Vf) (fig. 36) which lock the front panel to the front frame then slip out from the 

upper fixing brackets. 
• Unscrew the six fixing screws (Vp) (fig. 36) which lock the side profiles and remove it.
• Unscrew the two fixing screws (Vd) (fig. 36 which lock the hob at the back and remove it.
• Unscrew the nuts (D) of the gas aluminium pipes and pull out the thermocouple quick connectors (F) (fig.33).
• Unscrew the screws (Vt) (fig. 32) which lock the crosspieces.l
• Unscrew the screws (Vb) (fig. 32) which unite the the bridles of the taps to the front frame.
• Make to slip the ramp toward the back part and unscrew the screws (Vb) (fig. 33) in order to free the taps.
• Change seal each time a tap or a thermostat is replaced. This will ensure perfect retention between the tap or 

a thermostat and part.
• Reassemble all the parts following the same procedure but in the reverse order.

36

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
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الصيانة
قبيل أي أعمال صيانة أو تغيير أجزاء، أفصل الجهاز عن الغاز ومصادر الطاقة الكهربية.

استبدال السدادات والثرموستات
تابع بالطريقة اآلتية عند استبدال سدادة أو الثرموستات:

فكدعامات اإلناء ورؤوس الشعالت.  •
فك المسامير المثبتة للشعلة )Vc( )الشكل التوضيحي 36( )أربعة للشعلة فائقة السرعة واثنان للشعالت األخرى(  •

فكسطح التسخين وذلك بفك مسامير التثبيت الخلفية )Vs( )الشكل التوضيحي 36( والتي تعمل على قفل سطح التسخين في   •
.(S( الدعامات

شد المفاتيح.   •
فك مسامير التثبيت الثالثة )Vf( )الشكل التوضيحي 36( الذي يثبت اللوحة األمامية باإلطار األمامي ثم حركه للخارج من   •

خطافات التثبيت العلوية. 
فك مسامير التثبيت الستة )Vp( )الشكل التوضيحي 36( الذي يثبت الجوانب وأخرجه.  •

فك مسماري التثبيت )Vd( )الشكل التوضيحي 36( الذي يثبت أسطح التسخين بالخلف وأخرجهم.  •
فك الصواميل )D( من أنابيب الغاز المصنوعة من األلومونيوم وشد الموصالت السريعة لألزواج الحرارية )F( )الشكل   •

التوضيحي.33).
فك المسامير )Vt( )الشكل التوضيحي. 32( التي تثبت القطع العرضية.  •

فك المسامير )Vb( )الشكل التوضيحي. 32( الذي يجمع مكابح السدادات باإلطار األمامي.  •
حرك الجزء المقوس ناحية الجزء الخلفي وفك المسامير )Vb( )الشكل التوضيحي 33( لتحرير السدادات.  •

غيِّر مانع التسرب في كل مرة يتم فيها استبدال سدادة أو ثرموستات. سيضمن ذلك قدرة على االحتفاظ كاملة بين السدادة أو   •
الثرموستات والقطعة.

أعد تجميع كافة األجزاء بإتباع نفس اإلجراء لكن بترتيب عكسي.  •

36

إرشادات لفني التركيب
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تغيير خرطوم الغاز املرن
.لضمان أن تكون حالة خرطوم الغاز دوًما بحالة ممتازة، فإننا نوصي بشدة تغييره في التاريخ الذي ستراه مطبوع عليه

استبدال املكونات الكهربية
•	 .سيلزم فك الواقي اخللفي لتغيير عناصر التسخني الكهربية ومحرك السيخ واللوحة الطرفية وكابل الطاقة
•	  إذا لزم تغيير كابل الطاقة (راجع املقطع العرضي.في اجلدول صفحة 27)، حافظ دوًما على أن يكون طول سلك األرضي أطول

.«من أسالك املرحلة وباإلضافة إلى ذلك، أتبع كافة اإلرشادات املتوفرة في الفقرة «التوصيالت الكهربية
•	 .لتغيير مصباح الفرن، راجع اإلرشادات في صفحة 23
•	  لتغيير حامل مصباح من النوع 1 (الشكل التوضيحي 15)، فك اللوحات اجلانبية ثم استخدم مفكاً لشد لساني التثبيت

.(الشكل التوضيحي 34) وفك حامل املصباح من داخل الفرن
•	  لتغيير حامل مصباح من النوع 2، يجب فك مولد الشرز وأقطاب الشرز ومقدمة التشغيل «استبدال السدادات

.«والثرموستات
•	  لتنتزع سدادات التسرب ،(C) لتغيير حامل مصباح من النوع 2  (الشكل التوضيحي 16)، فط الغطاء الزجاجي الواقي

 .وأمسك بحامل املصباح ناحية الفرن من الداخل
•	  لتغيير ملحق البرمجة األخير والثرموستات واحملول ومصابيح اإلشارة، فك اللوحة األمامية كما هو مشار في الفقرة

 ««السدادات
•	  (Vs) لتغيير عناصر التسخني الكهربية لسطح التسخني، فك سطح التسخني وفك مسامير التثبيت األمامية واخللفية

.(S) الشكل التوضيحي 35) التي تثبت سطح التسخني في الدعامات)

إرشادات لفني التركيب
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الصيانة
قبيل أي أعمال صيانة أو تغيير أجزاء، أفصل اجلهاز عن الغاز 

ومصادر الطاقة الكهربية.

استبدال السدادات والثرموستات
تابع بالطريقة اآلتية عند استبدال سدادة أو الثرموستات:

فكدعامات اإلناء ورؤوس الشعالت.  •
فك المسامير المثبتة للشعلة )Vc( )الشكل التوضيحي 31)   •

)أربعة للشعلة فائقة السرعة واثنان للشعالت األخرى(
شد المفاتيح.   •

فك مسامير التثبيت الثالثة )Vf( )الشكل التوضيحي 31)   •
الذي يثبت اللوحة األمامية باإلطار األمامي ثم حركه 

للخارج من خطافات التثبيت العلوية. 
فك مسامير التثبيت الستة )Vp( )الشكل التوضيحي 31)   •

الذي يثبت الجوانب وأخرجه.
فك مسماري التثبيت )Vd( )الشكل التوضيحي 31( الذي   •

يثبت أسطح التسخين بالخلف وأخرجهم.
فك الصواميل )D( من أنابيب الغاز المصنوعة من   •

األلومونيوم وشد الموصالت السريعة لألزواج الحرارية 
(F( )الشكل التوضيحي.33).

فك المسامير )Vt( )الشكل التوضيحي. 32( التي تثبت   •
القطع العرضية.

فك المسامير )Vb( )الشكل التوضيحي. 32( الذي يجمع   •
مكابح السدادات باإلطار األمامي.

حرك الجزء المقوس ناحية الجزء الخلفي وفك المسامير   •
(Vb( )الشكل التوضيحي 33( لتحرير السدادات.

غيِّر مانع التسرب في كل مرة يتم فيها استبدال سدادة أو   •
ثرموستات. سيضمن ذلك قدرة على االحتفاظ كاملة بين 

السدادة أو الثرموستات والقطعة.
أعد تجميع كافة األجزاء بإتباع نفس اإلجراء لكن بترتيب   •

عكسي.
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30

شعلة الفرن )الشكل التوضيحي 28(
يتم تثبيت الشعلة على قاعدة الفرن وتغطى بالصفيحة المعدنية 

السفلية والتي يجب أن تظل دوًما في وضعها أثناء تشغيل 
الفرن،

لضبط الهواء األساسي، أشعل الشعلة وشاهد اللهب وأرخي 
المسمار )A( واضبط الجزء األنبوبي )B( للحصول على 
الفتحات X المشار إليها في الجدول في صفحة 25. وثبت 

المسمار )A( في مكانه بمجرد إنهاء عملية الضبط.

شعلة الشواية )الشكل التوضيحي 29(
لضبط الهواء األساسي، أشعل الشعلة وشاهد اللهب وأرخي 
المسمار )A( واضبط الجزء األنبوبي )B( للحصول على 
الفتحات X المشار إليها في الجدول في صفحة 25. وثبت 

المسمار )A( في مكانه بمجرد إنهاء عملية الضبط.

عمليات التحويل
استبدال الحاقنات

يمكن ألجهزة البوتاجاز خاصتنا أن تتكيف مع أنواع مختلفة 
من الغاز عن طريق تثبيت الحاقنات المالئمة للغاز الذي تريد 

استخدامه. لمساعدة فني التركيب، يوفر الجدول في صفحة 26 
إدخال الحرارة االسمي للشعلة وقطر الحاقن والضغط العامل 

ألنواع الغاز المختلفة.

ألتزم باإلرشادات اآلتية:
استبدال الحاقن - شعالت أسطح التسخين.

لتغيير الحاقنات على أسطح التسخين، فك غطاء الشعلة ورأسها 
وباستخدام مفتاح ربط مقبس Ø مقاس 7مم، استبدلهم )الشكل 

التوضيحي 30).
استبدال الحاقن - شعلة الفرن. 

فك قاعدة الفرن. فك المسمار )D( الذي سيحرر الشعلة ويعطي 
 (C( إمكانية وصول للحاقن

)الشكل التوضيحي 28(. فك الحاقن واستبدله. استبدل الشعلة 
.(D( والمسمار

استبدال الحاقن - شعلة الشواية.
فك المسمار )D( الذي سيحرر الشعلة ويعطي إمكانية وصول 

للحاقن )الشكل التوضيحي 29(. فك الحاقن )C( واستبدله. 
.(D( استبدل الشعلة والمسمار

بعد استبدال الحاقنات، سيكون من الضروري متابعة ضبط 
الشعلة كما هو مشروح من الفقرات السابقة. يجب أن يقوم 
الفني باستبدال أي موانع تسرب بعد إجراء عمليات الضبط. 

إرشادات لفني التركيب
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عمليات الضبط
أي  إجراء  قبل  الكهرباء  مزود  من  دوًما  الجهاز  أفصل   •

عملية ضبط.
يجب استبدال كافة موانع التسرب على يد الفني وذلك بعد   •

أي عملية ضبط أو تنظيم. 
فقط  ببطء(  )الطهي  الخفض  معدل  ضبط  مباشرة  يجب   •
باستخدام الشعالت التي تعمل على الغاز الطبيعي أما في 
 ،LPG المسال  النفطي  بالغاز  تعمل  التي  الشعالت  حالة 
عقارب  اتجاه  )في  ألسفل  بالكامل  المسار  قفل  يجب 

الساعة(.
"ضبط الهواء األساسي" على شعالت غاز أسطح التسخين   •

أمر غير ضروري.

السدادات 
كل سدادات الغاز من النوع المخروطي المذكر ذات اتجاه واحد 

لمرور الغاز. ضبط وضع "المعدل المنخفض" كما يلي:
منخفض"  "معدل  الوضع  على  المفتاح  وضع  الشعلة  شغِّل   •

)شعلة صغيرة(.
الضغط  باستخدام  المتصلة  السدادة  من   )A( المفتاح  أخرك   •

الخفيف على القضيب المعدني.
أدخل مفكًا صغيًرا )C( في الفتحة )F( )الشكل التوضيحي   •
26a( وأدر صمام الخنق لليمين أو لليسار إلى أن يتم تنظيم 

لهب الشعلة إلى الوضع المنخفض.
في حالة وجود سدادات ذات جهاز فشل شعلة، يكون مسمار   •

.(26b ( على جانب السدادة )الشكل التوضيحيV( الضبط
بحدة من  المفتاح  تشغيل  يخرج عند  اللهب ال  أن  تحقق من   •

وضع "التشغيل الكامل" إلى وضع "المعدل المنخفض".
تنبيه!! يمكن إجراء هذه العملية أيًضا واللوحة األمامية مثبتة،   •
ولكن إذا رأي الفني بعض الصعوبات في الوصول إلى مسمار 
اللوحة األمامية وذلك بفك المسامير المثبتة لها  الضبط، فك 
في  موضوعة  تكون  والتي   )31 التوضيحي  )الشكل   )Vf)

الجزء السفلي من نفس اللوحة.

ثرموستات الفرن )الشكل التوضيحي 27(
ضبط المعدل المنخفض يجب إجراؤه بالطريقة اآلتية:

فك مفتاح الثرموستات.  •
شغِّل شعلة الفرن عن طريق تدوير المفتاح الخاص بها إلى   •

الوضع األقصى، ثم انتظر حوالي 10 دقائق.
أعد المفتاح ببطء إلى الوضع األدنى وباستخدام مفك صغير   •
لليسار  اللهب أو  اليمين لخفض  (C( لف المسمار )V( إلى 
لزيادة اللهب. يجب أن تكون الشعالت قصيرة للحصول على 
ضبط معدل منخفض فعال. كما يجب أن تكون ثابتة لمنعها 
من الخروج بشكل عرضي ويجب أن تكون قادرة على تحمل 

حركات باب الفرن العادية.

إرشادات لفني التركيب
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التوصيالت الكهربية
الحالية  للمعايير  طبقًا  الكهربية  التوصيالت  إجراء  يجب 

والقوانين المعمول بها.

قبل التوصيل، تأكد أن:
مالئمة  الكهربية  والمقابس  للجهاز  الكهربي  التيار  قوة  أن   •
ألدنى حد لطاقة الجهاز )راجع ملصق البيانات الملصق على 

البوتاجاز من الخلف(.
فعالة مطابقة  توصيلة أرضي  الجهاز  أو  بالمقبس  يكون  أن   •
كافة  من  التنصل  يتم  القانون.  ومواد  الحالية  للمعايير 

المسئوليات في حالة عدم المطابقة.
يجب الوصول إلى المقبس والقابس أو المفتاح متعدد القطبية   •

بعد تركيب الجهاز.
إذا كان الجهاز ليس له كابل طاقة، قم بتوصيل واحد له قطاع   •
عرضي مالئم للوحة الطرفية )راجع الفقرة »توصيل كابل 

الطاقة«).
عند التوصيل بمصدر التيار باستخدام مقبس:

ركِّب في كابل الطاقة )إذا كان بدون( قابس قياسي مناسب   •
البيانات. صل األسالك مع  إليه على ملصق  المشار  للحمل 
التأكد من توافقها كما هو مبين أدناه، وتذكر أن سلك األرضي 

يجب أن يكون أطول من أسالك المرحلة:
= السلك البني)مرحلة( Lالحرف

= السلك األزرق)محايد(Nالحرف

= السلك األخضر/األصفر)األرضي( الرمز

يجب أن يوضع كابل الطاقة على األرض بحيث ال يصل أي   •
جزء منه لدرجة حرارة 75 درجة مئوية. 

أن  يمكن  حيث  محوالت  أو  مهايئات  تستخدم  ال  للتوصيل   •
درجة  في  زيادة  خطر  عنها  ينتج  خاطئة  تالمسات  تسبب 

الحرارة.

عند التوصيل مباشرة بمصدر التيار الكهربي:
الجهاز  حمل  يتحمل  أن  يمكنه  القطبية  متعدد  مفتاح  ركِّب   •

بأدنى حد للفتحة بين نقاط التالمس قدرها 3 مم.
تذكر أن سلك األرضي يجب أال يتم قطعه بالمفتاح.  •

إرشادات لفني التركيب

توصيل كابل الطاقة
تعمل  التي  الطرز  وبعض  الكهربائية  البوتاجازات  كافة  تغادر 
لكن يمكن  بالغاز والكهرباء مجهزة لطاقة ذات مرحلة واحدة، 
أجهزة  خالل  من  بالطاقة  تزويدها  المناسبة  التعديالت  ببعض 

ثالثية المرحلة وذلك بإتباع هذه اإلرشادات اآلتية:
فك اللوحة الخلفية من البوتاجاز.  •

طبقًا  الطرفية  اللوحة  في  الواصلة  المعدنية  الصفائح  حرك   •
الموجود  بإتباع المخطط  الذي ترغبه، وذلك  التوصيل  لنوع 
في الشكل التوضيحي 25. ستجد أيًضا هذا المخطط ملصق 

على خلفية البوتاجاز.
العرضي  قطاعه  يكون  أن  يجب  والذي  الطاقة  كابل  صل   •
أن  على  وحافظ   ،)28 صفحة  في  الجدول  )راجع  مناسب 

يكون سلك األرضي أطول من سلوك المرحلة.
في  الخلفية  اللوحة  ركِّب  و  المشبك  في  الكابل  ربط  أحكم   •

مكانها.
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توصيل الغاز
على  الملصقة  البيانات  أن  من  تحقق  الجهاز،  توصيل  قبل 
لوحة التصنيف بالبوتاجاز متوافقة مع تلك الموجودة على 

مصدر الغاز.
مؤخرة  وعلى  الكتيب  هذا  بآخر  الموجود  الملصق  يوفر 
والضغط  الغاز  نوع  مثل  الجهاز،  ضبط  شروط  البوتاجاز 

العامل.
باستخدام  تسرب  عدم  من  تحقق  البوتاجاز،  تركيب  بمجرد 

محلول صابوني )يحظر استخدام لهب(.

من  أسطوانة  عن  عبارة  بالجهاز  الموجود  الغاز  منفذ 
أيزو  معايير  مع  متوافق  لولبي  بوصة   1/2 الذكر  النوع 
األنابيب  خالل  من  الغاز  توزيع  حالة  في   .ISO 228-1
باستخدام: الغاز  بمصدر  متصاًل  الجهاز  يكون  أن  يجب 
أجزاء  وتكون  المعايير  مع  متوافق  صلب  فوالذي  أنبوب   •
مع  متوافقة  مسننة  وصالت  باستخدام  مصنوعة  التوصيل 
مع  القنب  باستخدام خيوط  يسمح   .UNI-ISO 7/1 معيار

مواد الصقة مناسبة أو شريط تيفلون كمانع للتسرب.
أنبوب نحاسي متوافق مع المعايير وتكون أجزاء مصنوعة   •

باستخدام وصالت مسننة متوافقة مع المعايير.
متوافق  الشقوق  من  خالي  أنبوب  مرن،  ستيل  استانلس   •
وموانع  أقصى  كحد  متر   2 قدرها  باستطالة  المعايير  مع 

المعايير. مع  متوافقة  تسرب 
 8 المعايير بقطر قدره  خرطوم مطاطي مرن متوافق مع   •
الطبيعي  للغاز  مم  و13   LPG المسال  النفطي  للغاز  مم 
بثبت  مم   1500 قدره  للطول  المدن وأقصى حد  أو غاز 
متوافق  أمان  مشبك  باستخدام  الخرطوم  بوصلة  بإحكام 

المعايير. مع 
في حالة تزويد الغاز مباشرة من أسطوانة الغاز يجب أن يتم 

تغذية الجهاز بمنظم ضغط متوافق مع المعايير:
بأنبوب نحاسي متوافق مع المعايير وتكون أجزاء مصنوعة   •

باستخدام وصالت مانعة للتسرب متوافقة مع المعايير.
متوافق  الشقوق  من  خالي  أنبوب  مرن،  ستيل  باستانلس   •
وموانع  أقصى  كحد  متر   2 قدرها  باستطالة  المعايير  مع 
محول  باستخدام  ونوصي  المعايير.  مع  متوافقة  تسرب 
األسواق  في  بسهولة  إيجاده  ويمكن  المرن  لألنبوب  خاص 
لتسهيل عملية التوصيل بوصلة خرطوم منظم الضغط على 

األسطوانة.
 8 بخرطوم مطاطي مرن متوافق مع المعايير بقطر قدره   •
 1500 400 مم وأقصى حد لطوله  مم وأدنى حد لطوله 
أمان  مشبك  باستخدام  الخرطوم  بوصلة  بإحكام  مثبت  مم 

المعايير. مع  متوافق 

إرشادات لفني التركيب

تنبيه:
 ،)1 الفرعية  الفئة   2 )الفئة  تجويف  في  الجهاز  حالة  في   •
االستانلس  من  أنابيب  باستخدام  الغاز  تزويد  بمصدر  صله 
ستيل المرن أو الخالية من التشققات فقط وذلك وفقًا للمعايير 

المعمول بها.
بتثبيت الجهاز بمفرده )الفئة 1( وإذا كنت  القيام  في حالة   •
إتباع  الضروري  فمن  مطاطي،  خرطوم  باستخدام  تقوم 

اإلرشادات المتوفرة أدناه:
يجب أال يالمس الخرطوم في مساره أي أجزاء يمكن أن   •

يكون بها درجة حرارة أعلى من 70 درجة مئوية.
يجب أال يتعرض الخرطوم ألي نوع من الضغط اإللتوائي   •
أو  قابضة  أجزاء  هناك  يوجد  أن  يجب  وال  شد  قوة  أو 

انحناءات حادة جًدا.
يجب أال يالمس أي شيء يمكن أن يقطع وله زوايا حادة،   •

إلخ.
الفحص  في  للخرطوم سهل  الكلي  الطول  يكون  أن  يجب   •

وذلك للحفاظ على إجراء الفحص على حالته.
يجب أال يتم استبداله في منتصف التاريخ المطبوع عليه.  •
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المعلومات الفنية
والصيانة  والتحويل  والضبط  التثبيت  عمليات  إجراء  يجب   •
المسرودة في هذا القسم على يد خبراء متخصصين. ال تعتبر 
أو  لألشخاص  أضرار  أي  عن  مسئولة  المصنعة  الشركة 
الممتلكات والتي تنجم عن التركيب أو الصيانة أو االستخدام 

غير السليم للجهاز.
للجهاز  التلقائية  واألجهزة  األمان  أجهزة ضبط  تعديل  يمكن   •
أو  المصنعة  الشركة  قبل  من  فقط  االفتراضي  عمرها  أثناء 

المرد المعتمد في وقتها.
وفقًا لمعايير الغاز، تعد كافة أجهزة البوتاجاز الغاز والتي تعمل   •
فئة  "فئة 2  أو  "الفئة 1" )غير مثبت(  بالكهرباء والغاز من 
فرعية 1" )موضوع في فجوة( ويجب أن يتوافق مع مستويات 

الخلوص المحددة في الشكل التوضيحي 17.
وفقًا للمعايير الكهربية، عند تثبيت األجهزة التي تعمل بالغاز   •
في  إليها  المشار  المسافات  على  الحفاظ  يجب  والكهرباء، 
تكون  أن  يجب  فال  وبالتالي  و19،   18 التوضيحي  الشكل 

الحوائط الجانبية أعلى من مقدمة العمل. 
والمحيطة  المجاورة  الحوائط  تتحمل  أن  يجب   •
مئوية. درجة   70 من  أعلى  حرارة  درجة  باألجهزة 
التي تعمل  التركيب الخاص بكافة األجهزة  يجب أن يتوافق   •
المعايير  مع  والكهرباء  بالغاز  تعمل  التي  واألجهزة  بالغاز 

المعمول بها.
هذا الجهاز غير متصل بمدخنة للتخلص من نواتج االستهالك؛   •
لذا، يجب توصيله وفقًا لقواعد التثبيت المذكورة أعاله. يجب 
والخاصة  أدناه  المتوفرة  اإلرشادات  حيال  الحيطة  اتخاذ 

بالتهوية واإلشباع باألكسجين.

التركيب

إخراج البوتاجاز من العبوة
واألجزاء  الخارجية  األسطح  من  الغالف  إخراج  بمجرد   •

الداخلية المتعددة، تأكد تماًما من أن الجهاز بحالته المثالية. 
بالفني  واتصل  الجهاز  تستخدم  فال  أي شكوك،  إذا ساورتك 

المؤهل لفحص الجهاز.
يتم حماية بعض األجزاء التي يتم تركيبها على الجهاز بطبقة   •
الجهاز.  استخدام  قبل  الحماية  هذه  إزالة  يجب  بالستيكية. 
باستخدام  الحواف  بطول  البالستيكية  الطبقة  بقطع  ونوصي 

سكين أو دبوس.
ال تقم بتحريك الجهاز من المقبض.   •

ال يجب االحتفاظ بمواد التغليف المستخدمة )كرتونة التغليف، األكياس 
البالستيكية، الفلين المصنوع من البولي ستايرين، المسامير، إلخ.( في 

مكان يسهل وصول األطفال إليه ألنها تعد مصدًرا لخطر محتمل.

إرشادات لفني التركيب

التهوية
متر   20 من  أقل  حجمها  غرفة  في  الجهاز  تركيب  يجب  ال 

مكعب.
المنتظم  لالحتراق  المطلوبة  هي  تكون  الهواء  كمية  إن  حيث 
للغاز ولتهوية الغرفة. يجب أن يكون تدفق الهواء الطبيعي من 
تفتح  التي  الغرفة  جدران  في  الموجودة  الدائمة  الفتحات  خالل 
سم2   100 من  عرضي  قطاع  أدنى  باستخدام  للخارج  مباشرة 
ال  بحيث  الفتحات  هذه  وضع  يجب   .)20 التوضيحي  )الشكل 

يتم إعاقتها.
يسمح أيًضا بالتهوية غير المباشرة عن طريق امتصاص الهواء 
من الغرف المجاورة إلى الغرفة المطلوب تهويتها، مع التوافق 

التام مع قوانين المعايير المعمول بها.
المكان والتشبع باألكسجين

يجب دوًما تخلص بوتاجاز الغاز من نواتج االحتراق والرطوبة 
من خالل األغطية المتصلة بالمداخن أو مباشرة للخارج )الشكل 
التوضيحي 21(. في حالة إمكانية استخدام غطاء، ُيسمح بمروحة 
مثبتة على النافذة أو الحائط مواجهة للخارج ويجب تشغيلها في 
بشرط   )22 التوضيحي  )الشكل  الجهاز  استخدام  يتم  مرة  كل 

مراعاة القواعد والقوانين المعمول بها والمتعلقة بالتهوية.

وضع البوتاجاز 
تم تزويد األجهزة باألجزاء اآلتية إلمكانية وضعها بسهولة:

فواصل، موضوعة خلف اللوحة الخلفية للحفاظ على الجهاز   •
على أدنى مسافة مطلوبة من الحائط الخلفي. ال يجب فكها. 

واقي خلفي. تغادر البوتاجازات المزودة بهذا الملحق المصنع   •
وهذا الملحق بشكل خاص بداخل العبوة. لكي يتم تثبيت الواقي 
الخلفي، من الضروري فك المسامير الموضوعة على مؤخرة 
سطح التسخين ثم ثبت الواقي الخلفي كما هو ُمشار إليه في 

الشكل التوضيحي 12.
أرجل قابلة للضبط - نوع 1 )الشكل التوضيحي 24a(، يتم   •
لمحاذاته  البوتاجاز  بارتفاع  يسمح  مما  الجهاز،  في  تركيبها 
مع أثاثات المطبخ األخرى يمكن إجراء ذلك بواسطة الجزء 

الطرفي من األرجل نفسها
 ،)24b التوضيحي  )الشكل   2 نوع   - للضبط  قابلة  أرجل   •
يتم تركيبها في الجهاز مما يسمح بارتفاع البوتاجاز لمحاذاته 
مع أثاثات المطبخ األخرى. يتم إرفاق طقم مكون من أغطية 
غير  مالحظة:  البوتاجاز.  على  لتثبيتها  وأرجل  ومسامير 

مرفق مفتاح ألن.



27

املكونات الكهربائية
البيانات االسميةØ بـ ممالوصفمرجع

A
B
1
2

صفيحة التسخني السريع

صفيحة التسخني السريع

عنصر تسخني مشع ذو ضوء عالي 

عنصر تسخني مشع ذو ضوء عالي 

180
145
140
180

2000 وات
1500 وات
1200 وات
1700 وات

E
F
C
D

عنصر تسخني مشع ذو ضوء عالي 

عنصر تسخني مشع ذو ضوء عالي 

عنصر تسخني مشع مزدوج ذو ضوء عالي 

عنصر تسخني بيضاوي مشع مزدوج ذو ضوء عالي 

140
210

120/210
170/265

1200 وات
2200 وات

700 + 1400 وات
800 + 1400 وات

النوع

البوتاجاز 

60x60

عنصر تسخني سفلي على فرن البوتاجاز 

عنصر تسخني علوي على شواية فرن البوتاجاز

عنصر تسخني خلفي من نوع البوتاجاز

1000 وات
800+1800 وات

2000 وات
عنصر تسخني سفلي على فرن البوتاجاز

عنصر تسخني علوي على شواية فرن البوتاجاز

عنصر تسخني خلفي من نوع البوتاجاز

عنصر تسخني شواية لبوتاجاز من نوع 80 × 60 / 90 × 60

عنصر تسخني شواية لبوتاجاز من نوع 90 × 60 / 100 × 60

مصباح الفرن 

املروحة اخللفية

محرك السيخ 

2100 وات
2000 + 2200 وات

3000 وات
2200 وات
2000 وات

 E 14 - T 300 - 15 وات
29..25 وات

4 وات

نوع الكابلنوع البوتاجاز

طاقة أحادية املرحلة

230 فولت تيار متردد
طاقة ثالثية املرحلة

230 فولت تيار متردد 3
طاقة ثنائية املرحلة

2N 400 فولت تيار متردد
طاقة ثالثية املرحلة

3N 400 فولت تيار متردد

املقطع العرضياملقطع العرضياملقطع العرضياملقطع العرضي

===x 0.75 3 ممH05 RR-F2كافة بوتاجازات الغاز 

===x 1 3 ملمH05 RR-F2بوتاجاز غاز وكهرباء إلى 2000 وات

===x 1.5 3  ممH05 RR-F2بوتاجاز غاز وكهرباء من 2000 إلى 3500 وات

بوتاجاز غاز وكهرباء من 3500 إلى 5700 وات (*)
H05 RR-F

13مم<Ø<14مم
x 1,5 5 ممx 2,5 42 ممx 2,5 42 ممx 2.5 32 مم2

بوتاجاز غاز وكهرباء من 5800 إلى 6700 وات (*)
H05 RR-F

13مم<Ø<14مم
x 2,5 5 ممx 2,5 42 ممx 2,5 42 ممx 4 32 مم2

بوتاجاز الكهرباء (*)
H05 RR-F

13مم<Ø<14مم
x 2,5 5 ممx 4 42 ممx 4 42 ممx 6 32 مم2

(*) واضًعا في االعتبار عامل معاصرة البوتاجاز.

امليزات الفنية

pstflv
Casella di testo

pstflv
Casella di testo
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يمكن أن تحدث بعض المشكالت نظًرا ألخطاء بسيطة غير مقصودة في الصيانة أو أخطاء في التشغيل ويمكن حلها بسهولة دون 
الحاجة إلى االتصال بالمساعدة الفنية.

الحلالمشكلة
• تأكد من فتح محبس الغازالجهاز ال يعمل

• تحقق من توصيل القابس
• تحقق من أن المفاتيح مضبوطة بشكل سليم للطهي ثم أعد العمليات المتوفرة في 

الكتيب
في  وجود عطل  حالة  في   .)RCD( الكهربائي  النظام  أمان  مفاتيح  من  تحقق   •

النظام، اتصل بالكهربائي.
أثناء استخدام سطح التسخين المصنوع من 
مصباح  يضيء  ال  الزجاجي،  السيراميك 

التحذير من الحرارة المتبقية

• أدر المفتاح بشكل دائري إلى درجة حرارة أكثر سخونة
• أدر المفتاح إلى عنصر آخر

• اتصل بمركز المساعدة
تحقق من أن ملحق البرمجة في حالة وجوده على الوضع اليدوي ثم الفرن الكهربائي ال يعمل  •

كرر العمليات كما هو موضح في الدليل
اتصل بمركز الخدمةالثرموستات ال يعمل  •

ال يضيء مصباح تحذير الثرموستات 
الكهربي أثناء االستخدام

أدر الثرموستات بشكل دائري إلى درجة حرارة أكثر سخونة  •
أدر مفتاح االختيار بشكل دائري إلى وظيفة مختلفة  •

تأكد من أن المصباح مثبت بإحكام في مكانهال يضيء مصباح الفرن  •
أشتري مصباًحا خاص بدرجات الحرارة العالية من أحد مركز الخدمة   •

خاصتنا وركبه بإتباع اإلرشادات المتوفرة في صفحة 23.

.تحذير: يجب إجراء الصيانة فقط على يد فنيين مؤهلين

الميزات الفنية
أبعاد البوتاجاز الخارجية 

نوع
البوتاجاز

 H االرتفاع
مم

 h االرتفاع
مم

L العرض
مم

P العمق
مم

60 × 601442850600600
50 × 801345 ÷ 1340855 ÷ 850800500
60 × 801455 ÷ 1440865 ÷ 850900600

60 × 901455 ÷ 1440865 ÷ 850900600
972 ÷ 917912 ÷ 857900600

60 × 1001475 ÷ 1440885 ÷ 8501000600
1530 ÷ 1475940 ÷ 8851000600

اكتشاف األعطال وإصالحها

�

�

�

�

�

� �
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فك باب الفرن 
يمكن فك باب الفرن لمنح وصول أسهل للفرن عند التنظيف. لفك 

الباب، أتبع الخطوات اآلتية:
حرف  شكل  على  التحرير  عنصر  وحرك  الفرن  باب  أفتح   •
السن  فوق  يكون  أن  إلى  لألمام   )A التوضيحي  )الشكل   U
الموجود في القطاع العلوي من المفصلة )الشكل التوضيحي 

.(B
ألعلى  الباب  أرفع  الوقت  نفس  وفي  جزئيًا  الباب  أغلق   •
 ،)C لتحرير القطاع السفلي من المفصلة )الشكل التوضيحي
برفق ألعلى  الباب  أرفع  الوقت  نفس  وفي  الباب  اسحب  ثم 
 .(D لتحرير القطاع العلوي من المفصلة )الشكل التوضيحي
من  تأكد  العكسي.  بالترتيب  الخطوات  أتبع  التركيب  إلعادة   •
القطاع  ثم  أواًل  مكانه  في  للمفصلة  العلوي  القطاع  إدخال 

السفلي من المفصلة.

باب  إغالق  وقبل  الفرن  تنظيف  بعملية  القيام  بعد  تنبيه!! 
 U حرف  شكل  على  التحرير  عناصر  أن  من  تأكد  الفرن، 

.A ألسفل تمامًا كما هو ُمشار إليه في الشكل التوضيحي

كيفية تنظيف باب الفرن الزجاجي الداخلي )لطرز معينة فقط( 
الباب  أن  البوتاجاز خاصتنا هي  بها  يتميز  التي  المميزات  أحد 
دون  للتنظيف  بسهولة  فكه  يمكن  للفرن  الداخلي  الزجاجي 
فك  ثم  فقط  الفرن  باب  أفتح  متخصص.  من شخص  المساعدة 

.(E .الدعامة التي تؤمن الزجاج )راجع الشكل التوضيحي

على  مثبت  والباب  أيًضا  العملية  هذه  إجراء  يمكن  تنبيه!! 
الجهاز، لكن في هذه الطريقة، انتبه إلى الوقت الذي يتم فيه 
شد الزجاج ألعلى، حيث أن قوة المفصالت يمكن أن تغلق 

الباب بشدة.

إرشادات للمستخدم

E

B

D

A

C

pstflv
Casella di testo

pstflv
Timbro

pstflv
Timbro

pstflv
Timbro

pstflv
Casella di testo

pstflv
Casella di testo

pstflv
Casella di testo
  G
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التركيب
يجب تنظيف كافة أجزاء البوتاجاز )المصقولة أو ذات المعدن المصقول 
أو الفوالذ أو الزجاج( بشكل متكرر باستخدام ماء دافئ بصابون ثم شطفه 

وتجفيفه بقطعة من القماش الناعم. 
ال تستخدم مواد صلبة أو كاشطة أو أدوات كشط معدنية حادة لتنظيف 
األبواب الزجاجية للفرن ألنها يمكن أن تخدش الزجاج أو تتسبب في 

كسره
ال تستخدم قطع إسفنج أو منتجات كاشطة ومحاليل عطرية أو دهنية إلزالة 
البقع أو المواد الالصقة على األسطح المطلية أو المصنوعة من االستنالس 

ستيل. 

تجويف الفرن
ال تقم برش مصباح الثرموستات أو غسله بمنتجات ذات قاعدة حمضية 

)أرجع إلى ملصق المنتج قبل االستخدام(.
ال تعد الشركة المصنعة مسئولة عن أي ضرر ناتج عن التنظيف غير 

السليم.

يجب تنظيف تجويف الفرن بعد كل استخدام إلزالة بقايا الطهي 
استخدام  عند  اشتعلت  إذا  أنها  حيث  السكر،  أو  الزيوت  و/أو 
الفرن مرة أخرى، ستعمل على تكوين ترسيبات أو بقع غير قابلة 

لإلزالة باإلضافة إلى الرائحة الكريهة. 
الدافئ  بالماء  نظفها  المصقولة،  األجزاء  بريق  على  للحفاظ 
الملحقات  دوًما  أغسل  تمامًا.  وجففها  وأشطفها  بالصابون 

المستخدمة.

مانع تسرب الفرن
يضمن مانع تسرب الفرن الوظيفة السليمة للفرن. ونوصيك 

باآلتي:
فه وتجنب استخدام األدوات أو المنتجات الكاشطة. نظَّ  •

أفحص حالته اآلن وفيما بعد.  •
ألي حالة تصلب مانع تسرب باب الفرن أو تلفه، اتصل بمركز الخدمة 

وتجنب استخدام الفرن إلى أن يتم إصالحه.

حواجز المرشد الجانبي للفرن )الشكل التوضيحي  16(
للفرن،  الجانبي  المرشد  لحواجز  فّعال  تنظيف  على  للحصول 

.(G( يمكن إخراجها بفك الصواميل ذات العقدة
لتركيب الحواجز مرة أخرى في أماكنها، أدخل المسامير الخلفية 

.(G( أواًل ثم ثبتها في مكانها بإحكام بالصواميل ذات العقدة

3. إرشادات للمستخدم

أو )الشكل التوضيحي 16أ(
من  الشواية  لتحرير  الفتحات  مؤخرة  على  بإصبعك  اضغط   .1

حاملها.
أرفعها ألعلى وأخرج الشبكة.  .2

لتركيبها مرة أخرى في مكانها، أعكس ترتيب هذه العملية.

تغيير مصباح الفرن 

تأكد من الجهاز في وضع إيقاف التشغيل قبل استبدال المصباح 
لتجنب إمكانية حدوث صدمة كهربية..

في حالة حاجة واحد أو كل من مصباحي الفرن للتغيير، يجب أن 
تكون المصابيح الجديدة متوافقة مع المتطلبات اآلتية: 

15 وات - 230 فولت - 50 هرتز - E 14 - ويجب أن تكون 
مقاومة لدرجة حرارة أعلى من )300 درجة مئوية(.

يمكن أن يكون بالجهاز نوعين مختلفين من حامل المصابيح:
حامل مصباح نوع 1 )شكل توضيحي 17(: حرك حواجز   •
المرشد الجانبي كما هو موضح أعاله. ثم فك غطاء الحماية 
مفك  باستخدام  أرفعه  المصباح،  مقبس  من   )V( الزجاجي 
 .(L( الفرن واستبدل المصباح موضوع بين الغطاء وجدار 

أعد تركيب الملحقات مرة أخرى بالترتيب العكسي. 
غطاء  أدر   :)18 توضيحي  )شكل   2 نوع  مصباح  حامل   •
الحماية الزجاجي )C( في عكس اتجاه عقارب الساعة وغيِّر 
في  أخرى  مرة  بمفك  بربطه  الغطاء  تركيب  أعد  المصباح. 

اتجاه عقارب الساعة.
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التنظيف والصيانة
قبيل أي عملية صيانة أو تنظيف، أفصل الجهاز من مصدر   •

التيار الكهربي.
ال تستخدم منظف بخار لتنظيف الجهاز.  •

ال تغسل األجزاء في حالة مازالت ساخنة.  •
ال تستخدم وسائد معدنية أو مساحيق كاشطة أو منتجات   •

رذاذ للتنظيف
أو  المملح  الماء  أو  الحليب  أو  القهوة  أو  الخل  تترك  ال   •
عصير الليمون أو الطماطم على األسطح المصقولة ألي 

مدة من الوقت.

الصفيحة المعدنية الساخنة
الشعالت  وقبعات  المصقول  الفوالذي  اإلناء  دعامات  تحتاج 
يتم  مرة  كل  بعد  التنظيف  إلى  الشعلة  ورؤوس  المصقولة 
استخدامهم فيها باستخدام ماء دافئ بصابون، أشطفهم ثم جففهم 

جيًدا للحفاظ عليهم بحالة جيدة.تحذيرات:
وأغطية  الشعالت  رؤوس  أن  من  تحقق  التنظيف،  بعد   •
أماكنهم  في  صحيح  بشكل  موضوعة  الصلة  ذات  الشعالت 

)الشكل التوضيحي 13).
فشل  أجهزة  أو  اإلشعال  شرارة  موصالت  تعوق  أال  انتبه   •

اللهب. 
في حالة وجود سدادة صعبة في الفتح أو الغلق، ال تستخدم   •

القوة، كن اتصل بالمساعدة الفنية على الفور.
بعد االستخدام، للحفاظ على الصفائح المعنية القابلة للتسخين   •
بحالة جيدة، يجب التعامل معها بمنتجات معينة، يمكن العثور 
عليها بسهولة في المحالت وذلك للحفاظ على األسطح نظيفة 

والمعة. سيمنع ذلك أيًضا تكون الصدأ على هذه األسطح.
في حالة انسكاب أي سائل على األسطح، يجب إزالته دوًما   •

باستخدام إسفنجه.

سطح تسخين من السيراميك الزجاجي
وفي  استخدامها  يتم  مرة  كل  في  القمة  تنظيف  جًدا  المهم  من 
الوقت الذي يكون فيه مازال دافئًا وتجفيفه بقطعة قماش ناعمة. 
منتجات رذاذ  أو  أو مساحيق كاشطة  معدنية  تستخدم وسائد  ال 

للتنظيف.
طبقًا لدرجة االتساخ، نوصي باآلتي:

بالنسبة للبقع الخفيفة، تكون قطعة من اإلسفنج المبلل كافية.  •
)الشكل  صالبة  األكثر  لألوساخ  الكشط  أداة  استخدام  يجب   •
التوضيحي 14). استخدمها بحذر ألن من السهل أن تجرح 
نفسك بها. لتجنب أي احتمال مثل ذلك، استخدم اكشط على 
الفور عن مساحة الطهي أي ورق من صفائح القصدير أو 
مثل  تلتصق؛  أو  تذوب  أن  يمكن  التي  البالستيكية  األشياء 

السكر أو األطعمة المسكرة المسكوبة أثناء عملية الطهي.
أزل أي بقايا لسوائل مسكوبة باستخدام الخل أو الليمون. أزل   •
الخارجية  الحافة  من  الليمون  أو  للخل  بقايا  أي  الفور  على 

المصقولة وإال ستكون معتمة أو غير شفافة.
أو  األلوان  بعض  تظهر  أن  الممكن  من  الوقت  بمضير   •
انعكاسات معدنية أو خدوش )الشكل التوضيحي 15( الناتجة 
لألواني.  غير صحيحة  أو حركة  الكافي  غير  التنظيف  عن 
يصعب إزالة هذه الخدوش لكنها لن تضر بطريقة عمل سطح 

التسخين.

إرشادات للمستخدم
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إرشادات للمستخدم

جدول الطهي / الخبز

األطعمة
الوزن

كجم

الطهي بالحمل وضع رف الفرن من أسفل
الحراري الطبيعي

الطهي بالحمل  
الحراري القسري )بالمروحة(

ـ 5  ب
مجاري

ـ 4  ب
مجاري

ـ 3  ب
مجاري

درجة الحرارة
 بالمئوية

مدة الطهي 
بالدقائق

درجة الحرارة
 بالمئوية

مدة الطهي 
بالدقائق

اللحم
لحم العجول
اللحم البقري
لحم الخنزير

اللحم الضأن 

1
1
1
1

1-2
1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2
1-2

2
1
2
1

200-225
200-225
200-225
200-225

100-120
40-50

100-120
100-120

190
190
190
190

100-120
40-50

100-120
100-120

الطرائد
لحم األرانب

لحم طائر الدراج
لحم طائر الحجل

1
1
1

1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2

2
2
2

200 حد أقصى
200 حد أقصى
200 حد أقصى

50-60
60-70
50-60

200 حد أقصى
200 حد أقصى
200 حد أقصى

50
60
50

الدواجن
لحم الدجاج

لحم الديك الرومي
لحم البط

1
1
1

1-2
1-2
1-2

1-2
1-2
1-2

2
2
2

200-225
200-225
200-225

80-90
100-120
90-110

190
190
190

70-80
90-110
80-100

األسماك
لحم األسماك
طاجن السمك

1
1

2-3
2-3

2
2

1
1

200
175

30-35
20-25

170-190
160-170

25-30
15-20

المكرونة المطهية
الالزانيا

الكانيلوني
2,5
2,5

3
3

2
2

1
1

210-225
210-225

60-75
60-75

225 حد أقصى
225 حد أقصى

30-40
30-40

25-22520 حد أقصى30-22525 حد أقصى1321البيتزا
2522020-22520 حد أقصى1321الخبز

الفطائر الحلوة
البسكويت عامة

فطائر ذات قشرة
0,8إسفنج فكتوريا

2
2
2

2
2
2

1
1
1

190
200
200

15
20

40-45

170-190
190-200
190-200

15
20

40-45
الكعك

كعكة المالئكة
كعكة الفواكه

كعكة الشيكوالتة

0,8
0,8
0,8

2
2
2

2
2
2

2
2
2

190
200
200

52
65
45

170-190
190-200
190-200

45
65
45

إن القيم المعطاة في الجداول )درجات الحرارة ومدة الطهي( تقريبية ويمكن أن تختلف حسب كل عادات الطهي لشخص معين. يقدم هذا الجدول مدد 
طهي على رف واحد فقط. فإذا كنت تقوم بالطهي باستخدام مروحة الفرن وتستخدم أكثر من رف واحد )وضع األرفف في الموضع الثاني والرابع 

أو في الموضع األول والثالث(، ستكون مدة الطهي حوالي 5 إلى 10 دقائق أطول.

جدول الشوي

األطعمة
الوزن

كجم

الطهي باحلمل وضع رف الفرن من أسفل
احلراري الطبيعي

الطهي باحلمل 
احلراري القسري (باملروحة)

ـ 5 مجاري ـ 4 مجاريب ـ 3 مجاريب درجة احلرارةب
 باملئوية

مدة الطهي 
درجة احلرارةبالدقائق

 باملئوية
مدة الطهي 

بالدقائق

اجلانب الثانياجلانب األولاجلانب الثانياجلانب األول

اللحم
اللحم املفروم

البفتيك
نصف دجاجة (كل نصف 0.5 كجم)

0,50
0,15

1

3
3-4
3-4

3
3

2-3

2
1-2
1-2

225 حد أقصى
200-225

225

12-15
5
20

12-15
5
20

200
=
=

15
=
=

10
=
=

األسماك
السلمون 

سمك موسى
0,42
0,20

4
4

3
3

2-3
2-3

225 حد أقصى
225 حد أقصى

=
=

=
=

200
200

10
7

10
7

اخلبز
3-32-32002-32-2252 حد أقصى43-53-4احملمص

السيخ (*)

==80-22560 حد أقصى1.3322دجاج

(*) لطرز معينة فقط 
إن القيم املعطاة في اجلداول (درجات احلرارة ومدة الطهي) تقريبية وميكن أن تختلف حسب كل عادات الطهي لشخص معني. ستعتمد درجات احلرارة 

اخلاصة بشواء اللحم ومدة الشوي بشكل خاص على سمك اللحم واملذاق الشخصي. 
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إرشادات للمستخدم

تلميحات مفيدة للطهي

الكعك والخبز:
ن الفرن لمدة ال تقل عن 15 دقيقة قبل البدء في طهي  سخِّ  •

العيش أو الكعك.
ال تفتح بابا الفرن أثناء عملية الخبز نظًرا ألن الهواء البارد   •

سيوقف الخميرة من االرتفاع.
عند طهي الكعكة، أوقف تشغيل الفرن واتركها بداخله لمدة   •

10 دقائق تقريبًا.
ال تستخدم صينية الفرن المصقولة أو إناء التقطير المزودين   •

مع الفرن لطهي الكعك فيهم.
 5 قبل  الكعكة؟  طهي  اكتمال  عند  تعرف  أن  يمكن  كيف   •
دقائق من انتهاء وقت الطهي، ضع أداة اختبار الكعكة أو 
سيخ في أعلى جزء من الكعكة. فإذا خرجت نظيفة، يعني 

ذلك أن الكعكة تم طهيها.
أو  سوائل  المقبلة  المرة  في  استخدم  الكعكة؟  هبطت  وإذا   •

درجة حرارة أقل من 10 درجة مئوية.
الفتحات  بعض  بإحداث  قم  جًدا:  جافة  الكعكة  كانت  إذا   •
الصغيرة جًدا بعود خله )عود تسليك أسنان( واسكب بعض 
قم  المقبلة،  المرة  في  فيها.  الفاكهة  عصير  من  القطرات 
بتزويد درجة الحرارة على 10 درجة مشوية واضبط على 

مدة طهي أقل.
المقبلة  المرة  الكعكة غامقة جًدا من أعالها: في  إذا كانت   •
ضع الكعكة على الرف السفلي واطهيها على درجة حرارة 

أقل ومدة أطول.
المحروقة وقم  الطبقة  الكعكة: أقطع  في حالة احتراق قمة   •
زبده  أو  المربى  أو  بالكريمة  زينها  أو  بالسكر  بتغطيتها 

الحلويات إلخ..
المرة  في  أسفلها: ضعها  من  جًدا  غامقة  الكعكة  كانت  إذا   •
حرارة  درجة  على  واطهيها  أعلى  رف  على  المقبلة 

منخفضة.
في حالة طهي الكعك أو الخبز بشكل جيد من الخارج ولكنه   •
المقبلة  المرة  في  استخدم  الداخل:  من  مطهي  غير  مازال 
السوائل، واطهيها على درجة حرارة منخفضة  القليل من 

ومدة أطول.
في حالة عدم خروج الكعكة من الصينية: قم بإدخال سكين   •
حول الحواف وضع قطعة من القماش المبلل على الكعكة 
المرة  في  الصينية  أدهن  عقب.  على  رأسًا  الصينية  وأدر 

المقبلة بالزيت جيًدا ورشها بالدقيق أو فتات الخبز.
الخبز:  صينية  من  البسكويت  قطع  خروج  عدم  حالة  في   •
أرجع الصينية في الفرن لفترة وأرفع قطع البسكويت قبل 
أن يبرد. في المرة المقبلة استخدم ورقة من رقائق الخبز 

للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى.

اللحم:
 40 أكثر من  تكون  المطلوبة  المدة  فإن  اللحم،  عند طهي   •
مدة  نهاية  من  دقائق   10 فبل  الفرن  تشغيل  أوقف  دقيقة، 

الطهي لالستفادة من الحرارة المتبقية )توفير الطاقة(.
سيكون اللحم المشوي مليء بالعصارة في حالة طهيه في   •

إناء مغلق، وسيكون مقرمش في حالة طهيه بدون غطاء.
إلى  واألسماك  والدواجن  البيضاء  اللحوم  تحتاج  عادة   •

درجات حرارة متوسطة )أقل من 200 درجة مئوية(.
لدرجات  تحتج  فإنها  ناضجة"،  "غير  لحوم حمراء  لطهي   •
حرارة )أعلى من 200 درجة مئوية( وتحتاج لمدد طهي 

قصيرة.
للحم المشوي حلو المذاق، أضف القليل من الدهون والتوابل   •

للحم.
إذا كان اللحم المشوي عسير المضغ: اترك اللحم في المرة   •

المقبلة لينضج لمدة أطول.
إذا كان اللحم المشوي غامق جًدا من أعاله أو أسفله: ضعه   •
أدنى ودرجة حرارة  أو  أعلى  المقبلة على رف  المرة  في 

منخفضة ومدة طهي أطول.
ورتب  لشرائح  عه  قطِّ النضج؟  قليل  المشوي  اللحم  هل   •
عملية  وانهي  اللحم  مرق  مع  الطهي  صينية  في  الشرائح 

الطهي.

الشواء:
قبل  الطعام  على  مذاقًا  وأضفي  الدهون  من  القليل  أضف   •

شوائه.
من  المتساقطة  العصارة  لتجميع  الشوي  إناء  دوًما  استخدم   •

اللحم أثناء الشوي )راجع الشكل التوضيحي 11 أو 12).
ضع دوًما قليل من الماء في إناء الشوي. حيث يمنع الماء   •
سيئة  روائح  إصدار  ومن  االحتراق  من  الزيتية  المواد 

ودخان. أضف المزيد من الماء أثناء الطهي ألنه يتبخر.
أدر للطعام نصف لفه أثناء الطهي.  •

اثقب  )إوزة(  بالدهون  مليئة  دواجن  بشواء  تقوم  كنت  إذا   •
الجلد الموجود تحت األجنحة بعد حوالي نصف ساعة حتى 

يمكن أن تتساقط الدهون بعيًدا.

 ميكن طي األلومونيوم بسهولة إذا المست األحماض
أثناء إضافتها  أو  األطعمة  في  املوجودة   العضوية 
بعدم يوصى  لذا،  الليمون).  وعصير  (اخلل   الطهي 
 وضع األطعمة مباشرة على األلومونيوم أو الصواني
فرن ورق  استخدام  دوًما  يجب  لكن   املصقولة، 
.مناسب
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كيفية استخدام السيخ (لطرز معينة فقط - الشكل التوضيحي 12)
بني  نهائي  بشكل  للشوي  اللحم  قطعة  أو  الدجاجة  ضع  	•
للحيلولة  أنه متوازن  وتأكد من  السيخ  على   (C) الشوكتني 

دون التأثير على احملرك.
ضع السيخ على الدعامة (s) مع توجيه نهايته في القاعدة  	•

.(I)
فك مقبض اليد وأخرجه من السيخ. 	•

ثبت الدعامة (S) في اجملرى اخلاصة به وأدخل نهايته (E) في  	•
 .(F) مشبك احملرك اخلاص به

استخدم دوًما إناء التقطير لالمساك مبرق اللحم كما هو  	•
موضح في الفقرة "تلميحات مفيدة للطهي".

الرمز   على  الفرن  مفتاح  وجه  الغاز:  الشواية  شعلة  	•
السيخ  محرك  بتشغيل  ابدأ  الشواية.  شعلة  وأشعل 

. باستخدام مفتاح سيخ الشوي 
الرمز   االختيار على  وجه مفتاح  الكهربائية:  الشواية  	•
أو  واضبط مفتاح الثرموستات األخير على درجة احلرارة 

املطلوبة. 
سيخ  محرك  تشغيل  أيًضا  سيتم  الشواية  تشغيل  عند 

الشوي.

احتفظ دوًما بباب الفرن مغلقاً أثناء الشوي بالكهرباء. 
يجب تركه مفتوًحا فقط عند استخدام شعالت الشوي 

الغازية (راجع اإلرشادات ذات الصلة).

إرشادات للمستخدم

الطهي اجملمع باستخدام املروحة + التسخني اخللفي
(متوفر فقط في األفران ذات 8 وظائف متعددة)

 (G) إلى الرمز واضبط مفتاح الثرموستات (H) أدر مفتاح االختيار
الفرن. في  بداخل  الطعام  اآلن  املطلوبة، وضع  احلرارة  درجة  على 
يتم إطفاء  أن  إلى  انتظر  املسبق،  للتسخني  الفرن  احتياج  حالة 
ضوء الثرموستات األصفر قبل وضع األطعمة بداخل الفرن. تقوم 
املروحة  وتقوم  اخللفية  التسخني  وحدة  بتنشيط  الوظيفة  هذه 
الناجتة. سيتيح هذا اجلمع وضع أطعمة مختلفة  بتوزيع احلرارة 
على  بوضعها  وذلك  ومتوازن  سريع  بشكل  للطهي  عديدة 

مستويات مختلفة من الفرن. 

الطهي التقليدي بالشواية
 (G) الثرموستات  مفتاح  واضبط  للرمز   (H) االختيار  مفتاح  أدر 

على درجة احلرارة املطلوبة. 
العلوي  األوسط  التسخني  إلى تشغيل عنصر  ذلك  اختيار  يؤدي 

ويتم توزيع احلرارة مباشرة على سطح الطعام. 
بغض النظر عن الشوي، فإن هذه الوظيفة مثالية إلضافة شواء 

ذو لون ذهبي إلى للطعام املطهي أو لتحميص شرائح اخلبز. 
عند  األخير.  السيخ  بتشغيل  تلقائًيا  الشواية  وظيفة  تقوم 
وذلك  أسفلها  التقطير  إناء  وضع  تنسى  ال  الشواية،  استخدام 
لتجميع أي صوص متساقط، كما هو موضح بقسم "تلميحات 

مفيدة للطهي".

الشوي باملروحة
 (G) الثرموستات  مفتاح  واضبط  للرمز   (H) االختيار  مفتاح  أدر 

على درجة احلرارة املطلوبة.
العلوي  األوسط  التسخني  إلى تشغيل عنصر  ذلك  اختيار  يؤدي 
ويتم توزيع احلرارة بواسطة املروحة. يخفف هذا اإلجراء من احلرارة 
املباشرة على سطح الطعام ويستخدم درجات حرارة أخف. لذا 
الطعام  على  القرمشة  طعم  أو  الذهبي  اللون  إلضفاء  يُنصح 
األسماك  أنواع  لكافة  مثالية  الوظيفة  تلك  تكون  النهائي، 

والدواجن. 
أسفلها  التقطير  إناء  وضع  تنسى  ال  الشواية،  استخدام  عند 
بقسم  موضح  هو  كما  متساقط،  صوص  أي  لتجميع  وذلك 

"تلميحات مفيدة للطهي".
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إرشادات للمستخدم

كيفية استخدام الفرن التقليدي

الطهي التقليدي 
أدر مفتاح المحول/الثرموستات )F( على درجة الحرارة 
المطلوبة. ُينصح باالنتظار قبل التسخين إلى أن يتم إطفاء 

ضوء الثرموستات األصفر قبل وضع األطعمة بداخل الفرن. 
ويتم تشغيل كل من عناصر التسخين العلوية والسفلية موزعة 

الحرارة على الطعام من أعلى إلى أسفل. يعد هذا النوع من 
الطهي مثالي لكافة أنواع الطعام )اللحم، السمك، الخبز، فطائر 

البيتزا، الكعك..(.

الطهي بالشواية
أدر مفتاح المحول/الثرموستات )F( على رمز الشواية.

يتم تشغيل عنصر التسخين العلوي وهو يقوم بتوزيع الحرارة 
مباشرة على الطعام. إلى جانب الشوي، يمكن استخدامها 

للحصول على أطعمة مطهيه ذات لون ذهبي نهائي أو تحميص 
شرائح الخبز. 

تقوم وظيفة الشواية تلقائًيا بتشغيل السيخ األخير. عند استخدام 
الشواية، ال تنسى وضع إناء التقطير أسفل السيخ وذلك لتجميع 
أي صوص متساقط، كما هو موضح بقسم "تلميحات للطهي".

إضفاء لون بني لألطعمة بواسطة عنصر التسخين 
العلوي 

أدر مفتاح المحول/الثرموستات )F( على رمز الشواية.
يتم تشغيل عنصر التسخين العلوي وهو يقوم بتوزيع الحرارة 

مباشرة على الطعام.
تعد هذه الوظيفة مناسبة بشكل خاص إلضفاء لون بني رقيق 

على األطعمة من أعالها أو لتحميص الخبز.

كيفية استخدام الفرن متعدد الوظائف

إذابة الثلج عند درجة حرارة الغرفة
ادر مفتاح االختيار )H( إلى الرمز وضع الطعام الذي ترغب 

في إذابة الثلج عنه بداخل الفرن. يعتمد طول المدة المطلوبة 
على كمية ونوع الطعام.

سيؤدي اختيار هذه الوظيفة إلى تنشيط المروحة فقط. وسيقوم 
دوران الهواء المعتدل حول الطعام المجمد بإذابة الثلج عنه 

ببطء. يعد ذلك مناسًبا بشكل خاص للفواكه والكعك.

الطهي التقليدي
أدر مفتاح االختيار )H( للرمز واضبط مفتاح الثرموستات 

(G( ليتناسب مع درجة الحرارة المطلوبة. 
ينصح باالنتظار قبل التسخين إلى أن يتم إطفاء ضوء 

الثرموستات األصفر قبل وضع األطعمة بداخل الفرن. يتم 
تشغيل هذا الخيار على كل من وحدات التسخين السفلية 

والعلوية، موزًعا الحرارة بالتساوي على الطعام.
يعد هذا النوع من الطهي مثالي لكافة أنواع الطعام )اللحم، 

السمك، الخبز، فطائر البيتزا، الكعك..(.

الطهي التقليدي بالغاز والكهرباء + الطهي بالمروحة
أدر مفتاح االختيار )H( للرمز واضبط مفتاح الثرموستات 

(G( ليتناسب مع درجة الحرارة المطلوبة. 
ينصح باالنتظار قبل التسخين إلى أن يتم إطفاء ضوء 

الثرموستات األصفر قبل وضع األطعمة بداخل الفرن. يتم 
تشغيل هذا الخيار على كل وحدات التسخين السفلية والعلوية 

ويتم توزيع الحرارة بواسطة تهوية المروحة. 
تعد هذه الوظائف المجمعة مناسبة للطهي السريع ويسمح 

باستخدام العديد من الصفائح المعدنية موضوعة في مستويات 
مختلفة من الفرن. 

إذابة الثلج + التسخين بالهواء الساخن 
)متوفر فقط في األفران ذات 8 وظائف متعددة(

أدر مفتاح االختيار )H( إلى الرمز واضبط درجة الحرارة 
على مفتاح الثرموستات )G(، وضع اآلن الطعام بداخل الفرن. 

سيؤدي تحديد هذه الوظيفة إلى تشغيل وحدة التسخين السفلية 
ويتم توزيع حرارتها بواسطة المروحة. ُينصح بهذه الوظيفة 

بشكل خاص إلذابة الثلج وتسخين الوجبات الجاهزة.
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كيفية استخدام الفرن الغاز والشواية الكهربائية
بمجرد  لذا  آمنة،  حرارية  بأزواج  الفرن  شعلة  تزويد  يمكن 
 15 حوالي  لمدة  مضغوط  بالمفتاح  احتفظ  الشعلة،  إشعال 
ثانية. في حالة فشل الشعلة في اإلشعال في نهاية هذه المرة، 
إعادة  قبل  األقل  على  دقيقة   1 لمدة  وانتظر  المفتاح  حرر 
المحاولة. في حالة إشعال الشعلة بشكل عرضي، أدر المفتاح 
لمدة 1 دقيقة على األقل  المغلق وانتظر  الوضع  إلى  دائرًيا 

قبل إشعالها مرة أخرى.

اإلشعال اليدوي لشعلة الفرن
افتح باب الفرن اضغط على مفتاح الفرن )E( وأدره في عكس 
درجة  أقصى  وضع  إلى  تصل  أن  إلى  الساعة  عقارب  اتجاه 
حرارة، وبالتزامن ضع عود ثقاب مشتعل بالقرب من الشعلة من 

خالل الفتحة )B( )الشكل التوضيحي 10).

اإلشعال اإللكتروني لشعلة الفرن 
)لطرز معينة فقط(

أفتح باب الفرن اضغط على مفتاح الفرن )E( وأدره في عكس 
اتجاه الساعة إلى أن يصل إلى وضع أقصى درجة حرارة واضغط 
بالتزامن على زر اإلشعال وحرره       . يمكن استخدام عيدان 

الثقاب إلشعال الشعالت في حالة الظالم.

اإلشعال الكهربي التلقائي للشعالت 
)لطرز معينة فقط(

أفتح باب الفرناضغط برفق على مفتاح الفرن )E( وأدره في 
عكس اتجاه الساعة إلى أن يصل إلى وضع أقصى درجة حرارة، 
ثم حرر المفتاح. فتنطلق شرارة اإلشعال تلقائيًا. يمكن استخدام 

عيدان الثقاب إلشعال الشعالت في حالة الظالم.
بعد إشعال شعلة الفرن )تحقق من خالل الفتحة )C( )الشكل 
الحرارة طبقًا  اضبط درجة  أنها مشتعلة(،  التوضيحي 10( 
الحتياجاتك واترك باب الفرن مفتوح لمدة 2 إلى 3 دقائق. 
أغلق باب الفرن برفق حتى ال تهب الشعلة وانتظر لمدة 15 
دقيقة قبل وضع أي طعام لطهيه. يمكن أن يقوم الفرن بطهي 
البيتزا،  فطائر  الخبز،  السمك،  )اللحم،  الطعام  أنواع  كافة 

الكعك، إلخ.(.

إرشادات للمستخدم

تشغيل الشواية الكهربائية 
. أدر مفتاح الفرن )E( دائرًيا حتى الرمز 

سيتم إضاءة ضوء التحذير األحمر لإلشارة إلى تنشيط عنصر 
تسخين الشواية. 

الحرارة  بتوزيع  يقوم  العلوي وهو  التسخين  تشغيل عنصر  يتم 
تشغيل  أيًضا  سيتم  الشواية  تشغيل  عند  الطعام.  على  مباشرة 

محرك سيخ الشوي األخير.
إلى جانب الشوي، يمكن استخدامه للحصول على طعام مطهي 

يميل لونه إلى البني الفاتح.
الداخلية،  الحرارة  درجة  بتنظيم  التلقائي  الثرموستات  يقوم 

لذا، ال تستخدم الشواية على الفور بعد الطهي في الفرن. 
الشواية  استخدام  أثناء  مغلق  الفرن  بباب  دوًما  احتفظ 

الكهربائية. 

الطهي بمساعدة المروحة
الجزء  مثبتة في  البوتاجاز بمروحة  يمكن تجهيز بعض أجهزة 
مفتاح  على  بالضغط  تشغيلها  يمكن  الفرن.  تجويف  من  الخلفي 

. المروحة 
بعد تشغيل المروحة، سيتم توزيع الحرارة بشكل سريع ومنتظم 
بداخل الفرن، مما يسمح لألطعمة المختلفة بطهيها بالتساوي على 

عدة أرفف في نفس الوقت ومما يقلل أيًضا من مدة الطهي.
وظائف  كافة  تشغيل  أثناء  تشغيلها  يمكن  المروحة  أن  الحظ 

الطهي في الفرن.
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إرشادات للمستخدم

كيفية استخدام الفرن والشواية الغازيين 
يمكن تزويد الفرن وشعلة الشواية بأزواج حرارية آمنة، لذا 
بمجرد إشعال الشعلة، احتفظ بالمفتاح مضغوط لمدة حوالي 
15 ثانية. في حالة فشل الشعلة في اإلشعال في نهاية هذه 
قبل  األقل  على  دقيقة   1 لمدة  وانتظر  المفتاح  حرر  المرة، 
إعادة المحاولة. في حالة إشعال الشعلة بشكل عرضي، أدر 
المفتاح دائرًيا إلى الوضع المغلق وانتظر لمدة 1 دقيقة على 

األقل قبل إشعالها مرة أخرى.

اإلشعال اليدوي لشعلة الفرن
افتح باب الفرن اضغط على مفتاح الفرن )E( وأدره في عكس 
درجة  أقصى  وضع  إلى  تصل  أن  إلى  الساعة  عقارب  اتجاه 
حرارة، وبالتزامن ضع عود ثقاب مشتعل بالقرب من الشعلة من 

خالل الفتحة )B( )الشكل التوضيحي 10).

اإلشعال اإللكتروني لشعلة الفرن 
)لطرز معينة فقط(

أفتح باب الفرن اضغط على مفتاح الفرن )E( وأدره في عكس 
اتجاه الساعة إلى أن يصل إلى وضع أقصى درجة حرارة واضغط 
. يمكن استخدام عيدان  بالتزامن على زر اإلشعال وحرره 

الثقاب إلشعال الشعالت في حالة الظالم.

اإلشعال الكهربي التلقائي للشعالت 
)لطرز معينة فقط(

أفتح باب الفرناضغط برفق على مفتاح الفرن )E( وأدره في 
عكس اتجاه الساعة إلى أن يصل إلى وضع أقصى درجة حرارة، 
ثم حرر المفتاح. فتنطلق شرارة اإلشعال تلقائيًا. يمكن استخدام 

عيدان الثقاب إلشعال الشعالت في حالة الظالم.
بعد إشعال شعلة الفرن )تحقق من خالل الفتحة )C( )الشكل 
الحرارة طبقًا  اضبط درجة  أنها مشتعلة(،  التوضيحي 10( 
الحتياجاتك واترك باب الفرن مفتوح لمدة 2 إلى 3 دقائق. 
أغلق باب الفرن برفق حتى ال تهب الشعلة وانتظر لمدة 15 
دقيقة قبل وضع أي طعام لطهيه. يمكن أن يقوم الفرن بطهي 
البيتزا،  فطائر  الخبز،  السمك،  )اللحم،  الطعام  أنواع  كافة 

الكعك، إلخ.(.

اإلشعال اليدوي لشعلة الشواية
أفتح باب الفرن اضغط على مفتاح الفرن )E( وأدره في اتجاه 
، وبالتزامن ضع عود  عقارب الساعة إلى وضع الشواية 

ثقاب مشتعل بالقرب من الشعلة الموجودة في سقف الفرن.

اإلشعال اإللكتروني لشعلة الشواية )لطرز معينة فقط(
أفتح باب الفرن اضغط على مفتاح الفرن )E( وأدره في عكس 
واضغط  الشواية   وضع  إلى  يصل  أن  إلى  الساعة  اتجاه 

 . بالتزامن على زر اإلشعال وحرره 
يمكن استخدام عيدان الثقاب إلشعال الشعالت في حالة الظالم.

اإلشعال الكهربي التلقائي للشعالت )لطرز معينة فقط(
وأدره   )E( الفرن  مفتاح  على  برفق  واضغط  الفرن  باب  أفتح 
حرر  ثم   ، الشواية  وضع  إلى  الساعة  عقارب  اتجاه  في 
عيدان  استخدام  يمكن  تلقائيًا.  اإلشعال  شرارة  فتنطلق  المفتاح. 

الثقاب إلشعال الشعالت في حالة الظالم.
الفرن  باب  ترك  يجب  الغاز،  الشواية  شعلة  اشتعال  عند 
مفتوًحا. وللحيلولة دون التسخين الزائد للمفاتيح والمكونات، 

لذا ينبغي وضع واقي عليها.
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الفرن: إرشادات أمان عامة
ال تترك الفرن بدون رقابة أثناء االستخدام. تأكد من عدم عبث   •

األطفال بالجهاز.
احتفظ دوًما بغطاء الجهاز مفتوًحا أثناء استخدام الفرن وذلك   •

لتجنب الحرارة الزائدة. 
امسك دوًما باب الفرن من المنتصف عند فتحه. ال تستخدم   •

الضغط الزائد على الباب عند فتحه.
ال تقلق في حالة وجود تكثيف على الباب والجدران الداخلية   •

للفرن أثناء الطهي. ال يؤثر ذلك على كفاءته.
عند فتح باب الفرن، توخ الحذر من األبخرة المحرقة.   •

يصبح الجهاز ساخن جًدا أثناء االستخدام. فال تلمس عناصر   •
للفرن عند  قفازات  أرتدي  الفرن.  بداخل  الموجودة  التسخين 

وضع األواني أو إخراجها من الفرن. 
إناء  مقبض  دوًما  استخدم  الفرن،  من  الصينية  إخراج  عند   •
المقبض  اشبك  وجد(.  )إن   )3 التوضيحي  )الشكل  الشوي 

بحافة الصينية واسحبها وأرفعها برفق مثلما تفعل. 
عند إدخال طعام أو إخراجه من الفرن، تحقق من عدم فيضان   •
الُعصارة الزائدة على قاعدة الفرن )فالزيوت والدهون قابلة 

لالشتعال بشكل كبير عند زيادة تسخينها(. 
استخدم حاويات تكون مقاومة لدرجات الحرارة المشار إليها   •

على مفتاح الثرموستات.
فنوصي بشدة عدم تغطية  نتائج طهي جيدة،  للحصول على   •
مواد  أي  أو  األلومونيوم  برقائق  الشواية  أو  الفرن  قاعدة 

أخرى.
عند الشوي، ضع دوًما قليل من الماء في إناء الشوي. حيث   •
الزيتية من االحتراق ومن إصدار روائح  المواد  الماء  يمنع 
لتعويض  أثناء الشوي  الماء  الكثير من  سيئة ودخان. أضف 

التبخر.
بعد استخدام الجهاز، تأكد من أن كافة أزرار التحكم في وضع   •

اإلغالق.
أثناء االستخدام وبعده، يمكن أن يكون باب الفرن  تحذير!!!   •
الزجاجي وأجزاء الوصول ساخنة جًدا، لذا دع األطفال بعيًدا 

عن الجهاز. 

هام!! 
احتفظ دوًما بباب الفرن مغلقاً أثناء اخلبز أو الشوي. يجب 
تركه مفتوًحا فقط عند استخدام شعالت الشوي الغازية 

(راجع اإلرشادات ذات الصلة). 

إرشادات للمستخدم

ما الذي تقوم به في أول مرة الستخدام الفرن
إذا كان بالجهاز ملحق للبرمجة، ضعه على الوضع اليدوي وقبل 
الطهي للمرة األولى، تأكد من أن الفرن فارغ وبابه مغلق، وقم 
بتسخين الفرن ألقصى درجة حرارة لمدة 2 ساعة. سيتيح ذلك 
لمادة الحماية المبطنة بداخل الفندق االحتراق وإخراج الروائح 
وافتح  الغرفة  بنفس  تمكث  ال  ذلك،  إجراء  أثناء  بها.  المرتبطة 

النوافذ للتهوية.
من  نظفه  ثم  ليبرد  الفرن  اترك  أكثر،  أو  ساعة  مضي  وبعد 
الداخل بالماء الساخن ومادة منظفة خفيفة. أغسل الملحقات أيًضا 

)األرفف، الصواني، إناء التقطير، األسياخ..( قبيل االستخدام.

التيار  مصدر  من  الجهاز  أفصل  تنظيف،  عملية  أي  قبيل 
الكهربي.
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إرشادات للمستخدم

كيفية توفير الطاقة
للحصول على أقصى نتيجة ممكنة مع أدنى حد من استهالك الكهرباء، يوصى باالحتفاظ بالنقاط اآلتية في اعتبارك:

شغِّل عنصر تسخين سطح التسخين فقط بعد وضع اإلناء على مساحة الطهي أو الصفيحة المعدنية.  •
جفف قاعدة اإلناء بالكامل قبل وضعها على مساحة الطهي أو الصفيحة المعدنية.  •

ال تستخدم أواني ذات قطر أقل من تلك المخصصة لمساحة الطهي أو الصفيحة المعدنية )الشكل التوضيحي 9(. عند القيام بشراء   •
قدر ذي مقابض، ضع في اعتبارك أن الشركة المصنعة تعطي دوًما أكبر قطر للقدر والذي يكون أكبر من قطر القاعدة.

استخدم أواني ذات قواعد مسطحة ورفيعة )راجع الشكل التوضيحي 9(. حيث أن األواني ذات القواعد غير المسطحة ستجعل مدة   •
الطهي أطول.

ضع دوًما غطاء على اإلناء )الشكل التوضيحي 9).  •
في حالة كون مدة الطهي أطول من 40 دقيقة، يمكنك إيقاف تشغيل الصفيحة المعدنية لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل نهاية مدة الطهي   •

واستغالل الحرارة المتبقية.
لمعلوماتك فقط، يوفر الجدول بعض التلميحات عن كيفية استخدام مساحات الطهي والصفائح المعدنية.  •

الحرارة وضع المفاتيح
عمليات الطهي الممكنةدرجة

إيقاف00
إلذابة الزبد، الشيكوالتة، إلخ. لتسخين كميات صغيرة من السوائل.منخفضة11-2
لتسخين كميات كبيرة من السوائل.معتدلة23-4

إلذابة الثلج عن األطعمة المجمدة وتحضير اليخنة أو الغلي أو الطهي بطيئة35-6
البطيء.

إيصال األطعمة بنقطة الغليان. للحوم المشوية الرقيقة والسمك.متوسطة47-8
للحم المشوي وشرائح اللحم والكفتة. للكميات الكبيرة من اللحم المسلوق.قوية59-10
إليصال كميات كبيرة من الماء لدرجة الغليان؛ القلية.ساخنة611-12

 قاعدة مسطحة ذات
جودة جيدة

 قاعدة
محدبة أيًضا

 قاعدة
مقعرة

كبيرة
جًدا

كبيرة
جًدا

بدون
إناء
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تشغيل ألواح التسخين اإللكترونية
يمكن تزويد أجهزة البوتاجاز بصفائح معدنية إلكترونية سريعة 

التسخين والمشار إليه بملصق أحمر.
يتم التحكم في الصفائح المعدنية القابلة للتسخين من خالل مفتاح 
ذو 6 مواضع )C(. يتم تشغيل هذه الصفائح عن طريق تدوير 
المفتاح إلى الوضع المطلوب. ويشير الضوء التحذيري األحمر 
إلى أن الصفائح المعدنية قيد التشغيل. وتوفر الصفائح المعدنية 

القابلة للتسخين بسرعة ميزة للطهي فائق السرعة.
مالحظة.: قبل استخدام الصفائح المعدنية القابلة للتسخين للمرة 
لفترة طويلة، يجب ضبط  استخدامه  يتم  لم  أو في حالة  األولى 
 1 رقم  الوضع  على  التسخين  بلوحة  الخاص  التحكم  مفتاح 
تم  التي  المحتملة  الرطوبة  من  للتخلص  وذلك  دقيقة،   30 لمدة 

امتصاصها من قبل المادة العازلة.

تشغيل عناصر التسخين 
التسخين  سطح  على  بوضوح  مرئية  الطهي  مساحات  تكون 
الزجاج من  المرسومة على  الدوائر  فقط تسخين  يتم  المستدير. 

الداخل.
تم تزويد سطح التسخين بضوء تحذيري يتم إضاءته عند تجاوز 
درجة حرارة مساحة الطهي 60 درجة مئوية. وسيتم إطفاء هذا 
الضوء التحذيري فقط عند انخفاض درجة حرارة مساحة الطهي 
الحرارة  "تحذير  ذلك  يسمى  السبب  ولهذا  القيمة  هذه  من  أدنى 

المتبقية".
يتم التحكم في عناصر التسخين ذات مساحة الطهي المفردة من 
خالل منظمات الطاقة ذات 12 وضًعا )A( والتي تسمح بدورها 

الحصول على نطاق كبير من درجات الحرارة المختلفة.
ويتم التحكم في عنصر التسخين ذو مساحة الطهي المزدوجة من 

 .(B( خالل منظمات طاقة ذات 12 وضًعا
طريق  عن   "1" للطهي  األولى  المساحة  طاقات  تنظيم  ويتم 
تحريك المفتاح من الوضع 1 إلى الوضع 12. وبتحريك المفتاح 
بجانب الرقم 12 وتحريره، يصدر تحذير يشير إلى الدخول في 

مساحة الطهي الثانية "2" )الشكل التوضيحي 8).
الطهي  مساحة  بتشغيل  الرقمين  من  كل  يقوم  الوضع،  هذا  في 
اتجاه  عكس  في  المفتاح  تحريك  خالل  من  طاقتها..  بأقصى 

عقارب الساعة للتحكم في طاقته. 
ويؤدي الرجوع إلى الوضع "0" فقط إلى فصل مساحة الطهي 

الثانية.
قيد  التسخين  أن عناصر  إلى  األحمر  التحذيري  الضوء  ويشير 

التشغيل.

من  تسخين  أسطح  الستخدام  وإرشادات  عامة  معلومات 
السيراميك الزجاجي

يعد السيراميك الزجاجي منتجًا طبيعًيا مثله مثل أي مادة أخرى   •
مصنوعة من السيراميك يمكن أن يكون بها سطح غير متساٍو. 
يمكنك أن تشاهد بعض الفقاعات بداخل السيراميك الزجاجي 
نفسه: ولن يؤثر ذلك على الطهي أو العمر االفتراضي لغطاء 

سطح التسخين.
المفردة.  الطهي  مساحات  إضاءة  مدى  يختلف  أن  ويمكن   •
وال  التسخين.  لعناصر  الفنية  الخصائص  على  ذلك  ويعتمد 

يوجد لذلك أي تأثير قطعيًا على الجودة أو التشغيل. 
المتوهج  التسخين  إليه، يمكن أن يظهر  لكيفية نظرك  وطبقًا   •

متحرًكا لحافة مساحة الطهي.
ال تقم بوضع أواني ساخنة جًدا على الحافة الخارجية لغطاء   •

سطح التسخين.
ال تستخدم أواني تحتوي على األلومونيوم من أسفلها.   •

ال تستخدم سطح التسخين كمقدمة للعمل وانتبه أال تدع أشياء   •
صلبة أو حادة تقع عليه. حيث يمكن أن يتلف الغطاء.

ال تقم بوضع أواني مصقولة فارغة على النار. حيث يمكن أن   •
يتلف كل من قاعدة اإلناء والسيراميك الزجاجي.

الزجاجي  السطح  على  األخرى  األشياء  أو  األواني  تجر  ال   •
الذي يمكن أن يتم خدشه.

نظف قاعدة اإلناء وجففها قبل وضعها على سطح التسخين.   •
يمكن أن يتسبب الملح أو السطر أو حبيبات الرمل على سبيل 

المثال ذات اللون األخضر في خدش سطح البوتاجاز.
نظف على الفور سوائل مسكوبة.  •

ال تقم بإعادة طهي أو إعادة تسخين الطعام الملفوف بصفائح   •
تذوب  أن  يمكن  حيث  البالستيكية.  الحاويات  أو  القصدير 
بسطح  وتلتصق  البالستيكية  والحاويات  القصدير  صفائح 

التسخين.
مالحظة: استخدم كاشط الزجاج وابعد على الفور عن مساحة 
البالستيكية  األشياء  أو  القصدير  صفائح  من  قطع  أي  الطهي 
التي يمكن أن تذوب أو تلتصق؛ مثل السكر أو األطعمة المسكرة 

المسكوبة أثناء عملية الطهي.

إرشادات للمستخدم
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سطح التسخين: مالحظات عامة للسالمة
عند استخدام عناصر اإلشعال أو التسخين، ال تترك الجهاز   •
بدون رقابة. تأكد من عدم عبث األطفال بالجهاز. تأكد بشكل 
خاص من أن مقابض اإلناء موجهة بشكل سليم وتابع طهي 
قابلة  ألنها  والدهون،  الزيوت  فيها  يستخدم  التي  األطعمة 

لالشتعال بدرجة كبيرة.
عندما  الجهاز  من  بالقرب  الرذاذ  أو  البيروسول  تستخدم  ال   •

يكون قيد االستخدام.
بقايا طعام من على  أي  أزل  بغطاء،  الجهاز مزود  كان  إذا   •

السطح قبل الفتح.
يمكن  الكريستال،  من زجاج  بغطاء  الجهاز  تزويد  حالة  في   •
أن يتحطم عند التسخين. أطفئ كافة الشعالت أو افصل كافة 
عناصر التسخين وتأكد من تبريده قبل غلق الغطاء )الشكل 

التوضيحي 6). 
حتى بعد االستخدام، تظل عناصر اإلشعال أو التسخين ساخنة   •
لفترة طويلة، لتجنب االحتراق، ال تضع اليدين أو أي أشياء 
أخرى عليها )على أسطح التسخين المصنوعة من السيراميك 

الزجاجي، وانتبه إلى "تحذير الحرارة المتبقية"(.
أو  الزجاجي  السيراميك  سطح  على  كسر  ظهور  حالة  في   •
الصفيحة المعدنية الكهربائية، افصل الجهاز من مزود الطاقة 

على الفور.
بعد استخدام الجهاز، تأكد من أن كافة أزرار التحكم في وضع   •

اإلغالق أو إيقاف التشغيل. 

عند استخدام بوتاجاز الغاز فإنه ينتج حرارة ورطوبة في 
الغرفة المثبت بها. لهذا السبب، يجب تهوية الغرفة بشكل 
جيد والحفاظ على فتحات التهوية الطبيعية حرة )الشكل 
التوضيحي 19( وتشغيل نظام التشبع بالهواء الميكانيكي 
)غطاء الشفط أو المروحة اإللكترونية، األشكال التوضيحية. 
طويلة،  لفترة  البوتاجاز  استخدام  حالة  في  و21(.   20
يتطلب ذلك يتطلب ذلك إشباع إضافي بالهواء، على سبيل 
المثال، فتح نافذة أو تهوية أكثر تأثيًرا عن طريق زيادة 

الطاقة الخاصة بالنظام الميكانيكي في حالة وجوده.

إرشادات للمستخدم

إشعال الشعالت

أ( اإلشعال اليدوي 
في  ترغب  التي  للشعلة  المناسب   )C( المفتاح  على  اضغط 
استخدامها وأدره في اتجاه عكس عقارب الساعة إلى أن تصل 
على  مشتعل  ثقاب  عود  ووضع  الكامل"  "التشغيل  وضع  إلى 

الشعلة.

ب( اإلشعال اإللكتروني للشعالت
)لطرز معينة فقط(

في  ترغب  التي  للشعلة  المناسب   )C( المفتاح  على  اضغط 
استخدامها وأدره في اتجاه عكس عقارب الساعة إلى أن تصل 
إلى وضع "التشغيل الكامل" واضغط بالتزامن على زر اإلشعال 
الشعالت  الثقاب إلشعال  عيدان  استخدام  يمكن  ثم حرره.   

في حالة الظالم.

ج( اإلشعال اإللكتروني التلقائي للشعالت 
)لطرز معينة فقط(

اضغط برفق على المفتاح )A( المرتبط بالشعلة التي ترغب في 
اتجاه  الكامل" وأدره في  إلى وضع "التشغيل  استخدامها وأدره 
فتنطلق شرارة  التحكم.  مفتاح  ثم حرر  الساعة،  عقارب  عكس 
الشعالت  الثقاب إلشعال  عيدان  استخدام  يمكن  تلقائيًا.  اإلشعال 

في حالة الظالم.

د( إشعال الشعالت المجهزة بالمزدوجات الحرارية اآلمنة 
)لطرز معينة فقط( 

يجب  اآلمنة،  الحرارية  بالمزدوجات  الشعالت  تجهيز  حالة  في 
أن تدير المفتاح )C( المناسب للشعلة التي ترغب في استخدامها 
بعكس اتجاه عقارب الساعة للوضع "التشغيل الكامل"، ثم اضغط 
على المفتاح وكرر العمليات الموضحة سابقًا. بمجرد إشعالها، 

احتفظ بالمفتاح مضغوط لمدة حوالي 10 ثواني.

هـ( أفضل استخدام للشعالت 
استهالك  من  حد  أدنى  مع  ممكنة  نتيجة  أقصى  على  للحصول 

الغاز، فمن الممكن االحتفاظ بالنقاط اآلتية في اعتبارك:
بمجرد اشتعال الشعلة، اضبط اللهب حسب احتياجاتك.  •

استخدم إناء ذو حجم مناسب لكل شعلة )انظر الجدول أدناه   •
والشكل التوضيحي 7).

إلى  المفتاح ألسفل  أدر  الغليان،  في  اإلناء  بدء محتوى  عند   •
"وضع أقل انخفاًضا" )شعلة صغيرة.

ضع دوًما غطاء على اإلناء.  •

Ø  إناء سمالشعالت
22÷24فائق السرعة

20÷22سريع
16÷18شبه سريع

12÷14ضعيفة
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المبرمج اإللكتروني
يمكن للمبرمج اختيار الوظائف اآلتية: 

المفاتيح - ساعة بواسطة  )ضبط 
2 و3) 

)ضبط بواسطة المفتاح 1)- عداد الدقائق 
)ضبط بواسطة المفتاح 2)- وقت الطهي

)ضبط بواسطة المفتاح 3)- نهاية وقت الطهي
التشغيل  وضع   -

اليدوي
)ضبط بواسطة المفتاح 4)

)ضبط بواسطة المفتاح 5)- ضبط الوقت للخلف
)ضبط بواسطة المفتاح 6)- ضبط الوقت لألمام

الوقت ويمكن عرض وقت   )N( الرقمية الشاشة  تعرض دوًما 
الطهي أو نهايته أو وقت عداد الدقائق وذلك بالضغط على زر 

الضغط المناسب.
مالحظة: في نهاية كل جلسة ضبط )باستثناء عداد الدقائق(، يتم 
إيقاف تشغيل المبرمج للفرن. تحقق في المرة المقبلة الستخدام 
لم يتم ضبطه  المبرمج، أن األخير  يتم استخدام  لم  إذا  الفرن، 

على التشغيل اليدوي )راجع التعليمات المعطاة فيما بعد(.
ضبط الوقت )من 0.01 إلى 24.00 = س س،ق ق(

بعد التوصيل بمصدر الكهرباء أو بعد قطع الطاقة، سيومض كل 
من AUTO "تلقائي" و"0.00" بالتزامن على الشاشة.

اضغط على الزرين 2 و3 بالتزامن وابدأ بضبط الوقت الحالي 
بالضغط على زر الضغط 5 أو 6. 

 AUTO لرمز  ا تشغيل  يقاف  إ يتم  الضبط،  بمجرد 
و ئي"  تلقا "

يتم تشغيل الرمز  الخاص بالتشغيل اليدوي.

عداد دقائق )من0.01 إلى 0.59 = س س، ق ق(
اضغط على الزر 1 وحدد مدة الطهي باستخدام الزر 5 أو 6. 
إيقاف  سيتم  الطهي،  وقت  نهاية  في   . الرمز  تشغيل  فيتم 

. تشغيل الطنان وإيقاف تشغيل الرمز 

تشغيل شبه تلقائية 
)مع وقت طهي من 0.01 إلى 23.59 = س س،ق ق(

بالضغط على زر الضغط 2 وضبط طول مدة الطهي باستخدام 
زر الضغط 5 أو 6، ستضيء الرموز AUTO "تلقائي" و 
سيتم  المضبوط  الوقت  نهاية  في  الوقت.  طوال  مضيئة  وتظل 
إطفاء الرمز  وسيومض الرمز AUTO "تلقائي" ويتوقف 

الطنان.

تشغيل شبه تلقائية 
)مع نهاية وقت طهي من 0.01 إلى 23.59 = س س،ق ق(

بالضغط على زر الضغط 3 وضبط نهاية مدة الطهي باستخدام 
و  "تلقائي"   AUTO الرموز  ستضيء   ،6 الضغط  زر 
سيتم  المضبوط  الوقت  نهاية  في  الوقت.  طوال  مضيئة  وتظل 
إطفاء الرمز  وسيومض الرمز AUTO "تلقائي" ويتوقف 

الطنان.

تشغيل تلقائي 
)مع البداية المتأخرة لوقت الطهي(

أواًل قم ببرمجة مدة الطهي )يتم إضاءة كل من AUTO "تلقائي" 
( كما  ( ثم نهاية مدة الطهي )سيتم إطفاء الرمز  والرمز 
بدء  عند  أخرى  مرة  الرمز   سيضيء  سابقًا.  موضح  هو 
عملية الخبز في الفرن. في نهاية مدة الطهي سيتم إطفاء الرمز 

 وسيومض الرمز AUTO "تلقائي" ويتوقف الطنان.

التشغيل اليدوي
يتم إتاحة التشغيل اليدوي فقط عند االنتهاء من البرمجة التلقائية 
اختفاء  ويتم   .4 الزر  على  الضغط  إلغاءها عن طريق  بعد  أو 

. الرمز AUTO "تلقائي" ويضيء الرمز 

الطنان
سيتم إيقاف الطنان عند نهاية البرنامج أو عند نهاية وظيفة عداد 
الدقائق ويظل متوقفًا لمدة 7 دقائق. يمكن إيقاف الطنان بالضغط 

على أحد أزرار الضغط الخاصين بالوظيفة.

بدء البرنامج والتحكم
يبدأ البرنامج بعد عملية الضبط. يمكن التحكم في ضبط البرنامج 

في أي وقت بالضغط على زر الضغط المناسب.

تصحيح/إلغاء ضبط البرنامج
الوقت  التلقائية في حالة كان  البرمجة  سيحدث خطأ في وظيفة 
نهاية  ووقت  الطهي  بداية  وقت  بين  الساعة  على  المعروض 
بالطنان وسيومض  الفور  الخطأ على  لهذا  التنبيه  الطهي. سيتم 
الرمز AUTO "تلقائي". يمكن تصحيح خطأ الضبط عن طريق 
تم  برنامج  أي  تعديل  يمكن  نهايته.  أو  الطهي  وقت  مدة  تغيير 
ضبطه في أي وقت بالضغط على مفتاح البرمجة المناسب، ثم 
المفتاح 6 أو 5. إللغاء برنامج ما، صحح الوقت المضبوط وذلك 
بضبطه على قيمة مكونه من "0.00". عند إلغاء الوقت العامل، 
يتم إلغاء نهاية الوظيفة أيًضا والعكس صحيح. يتم إيقاف تشغيل 
على  اضغط  "تلقائي".   AUTO الرمز  ويومض  تلقائًيا  الفرن 
المفتاح 4 لضبط المبرمج على التشغيل اليدوي. ال يمكن تصحيح 

الوقت الصحيح أثناء عمل برنامج التشغيل التلقائي.

وصف اجلهاز
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وصف اجلهاز

المبرمج اإللكتروني
لدى هذا الجهاز الملحق الوظائف اآلتية:

2 - ساعة المفاتيح  بواسطة  )ضبط 
)ضبط بواسطة المفتاح 1)- مؤقت 

)ضبط بواسطة المفتاح 2)- وقت الطهي 
)ضبط بواسطة المفتاح 3)- نهاية وقت الطهي 

2 - إعدادات التشغيل اليدوي  المفاتيح  بواسطة  )ضبط 
)ضبط بواسطة المفتاح 4)- ضبط الوقت للخلف
)ضبط بواسطة المفتاح 5)- ضبط الوقت لألمام

 
تعرض الشاشة الرقمية دوًما الوقت كما يمكن ضبطها لعرض 
للطهي عن طريق الضغط  التنازلي  العد  نهاية  أو  الطهي  وقت 

على المفتاح المرتبط به.
يرجى مالحظة: عند االنتهاء من جلسة الطهي، يقوم البرنامج 
تلقائًيا بإيقاف تشغيل الفرن )باستثناء المؤقت(. في حالة الرغبة 
في المتابعة يدوًيا في المرة المقبلة الستخدام الفرن، تأكد من 

ضبط وظيفة العملية اليدوية )راجع التعليمات التالية(.

ضبط الوقت )0:01 إلى 24:00 = س س، ق ق(
عند توصيل الجهاز بالكهرباء للمرة األولى أو فصل الطاقة عنه، 
ستظهر الشاشة كل من عالمتي "A" و"0.00" )أو الدقائق التي 

تلي قطع الكهرباء( بشكل وامض. 
بالتزامن،  و3   2 المفاتيح  على  اضغط  الوقت،  ضبط  إلعادة 
الحالي  الوقت  إلى  5 حتى تصل  أو   4 المفتاح  ثم اضغط على 
"A" ويضيء  الرمز  تشغيل  إيقاف  يتم  االنتهاء،  بالضبط. عند 

. رمز التشغيل اليدوي 

التشغيل اليدوي
ضبط  يتم  الوقت،  ضبط  فيها  يتم  مرة  كل  في 
اليدوي. التشغيل  نظام  على  تلقائيًا  البرنامج 

يصل  عندما  هي  ذلك  فيها  يحدث  التي  فقط  األخرى  الحالة 
البرنامج التلقائي إلى حالة االكتمال، أو تم إلغاؤه بالضغط على 
. المفاتيح 2 و3 في نفس الوقت. يختفي الرمز "A" ويضيء 

ضبط الوقت )0:01 إلى 0.59 = س س، ق ق(
اضغط على المفتاح 1 وحدد وقت الطهي بالضغط على المفتاح 
.  بمجرد انتهاء صالحية الوقت المضبوط،  4 أو 5 ويضيء 

. يصدر صوت التنبيه المسموع ويتم إيقاف تشغيل 

نظام العمل شبه التلقائي )مدة الطهي من 0:01 إلى 23:59 
= س س، ق ق(

المفاتيح  بواسطة  الطهي  وقت  واضبط   2 المفتاح  على  اضغط 
المدة  انتهاء  بمجرد   . و  "A" الرمزين  فيضيء  5؛  أو   4
ويصدر   "A" ويومض   ، تشغيل  إيقاف  يتم  المضبوطة، 

صوت الطنان. 

نظام العمل شبه التلقائي )ضبط نهاية وقت الطهي من 0.01 
إلى 23.59 = س س، ق ق(

بواسطة  الطهي  جلسة  نهاية  واضبط   3 المفتاح  على  اضغط 
. بمجرد الوصول  فيتم تشغيل الرمزين "A" و المفتاح 5؛ 
 "A" ويومض   ، تشغيل  إيقاف  يتم  المضبوطة،  للساعة 

ويصدر صوت الطنان.

التشغيل التلقائي )ببدء تشغيل متأخر(
( ثم اضبط نهاية  اضبط مدة الطهي أواًل )"A" ويتم تشغيل 
سابقًا.  موضح  هو  كما   ) تشغيل  إيقاف  )يتم  الطهي  وقت 
يتم تشغيل الرمز  مرة أخرى عند بداية جلسة الطهي. عند 
 ،"A" ويومض   ، تشغيل  إيقاف  يتم  الطهي،  وقت  انتهاء 

وينذر الطنان بانتهاء عملية الطهي.

الطنان
يبدأ الطنان في الرنين عند الوصول لنهاية جلسة الطهي أو انتهاء 
دقائق.   7 حتى  رنين  يصدر  أن  يمكن  للمؤقت.  التنازلي  العد 

اضغط على أي مفتاح إليقافه مسبقًا. 

بدء البرنامج والتحكم
يبدأ البرنامج على الفور بعد عملية الضبط. لفحص اإلعدادات 

الخاصة بالبرمجة، اضغط على المفتاح المعني.

تعديل ضبط البرنامج أو إلغاؤه
بين  الساعة  على  المعروض  الحالي  الوقت  يكون  أن  حالة  في 
التلقائية،  الوظيفة  في  خطأ  فيحدث  للطهي،  المضبوطة  الفترة 
ويصدر صوت الطنان ويومض الرمز "A" ليتم جذب االنتباه.  
مثل هذا الخطأ في اإلعداد يمكن تعديله عن طريق تغيير طول 
مدة الطهي أو نهايته. يمكن تعديل أي برنامج مضبوط في أي 
 4 المفتاح  ثم  المعني،  البرنامج  أواًل على مفتاح  بالضغط  وقت 
بضبطه  وذلك  المضبوط  الوقت  برنامج، صحح  إللغاء   .5 أو 
على قيمة من "0.00". عند إلغاء الوقت العامل، يتم إلغاء نهاية 
تلقائًيا  الفرن  تشغيل  إيقاف  يتم  والعكس صحيح.  أيًضا  الوظيفة 

."A" ويومض الرمز
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ساعة إلكترونية وقت الطهي
للمؤقت وظيفتين مختلفتين: وظيفة الساعة واألخرى تعمل إيقاف 

تشغيل الفرن تلقائًيا عن طريق ضبط مدة وقت الطهي.
تعرض دوًما الشاشة الرقمية )L( لكنها ستعرض مؤقت الوقت 

عند ضبط هذه الوظيفة.

ضبط الوقت )من 0.01 إلى 24.00 = س س،ق ق(
بعد التوصيل بمصدر الكهرباء أو بعد قطع الطاقة، ستومض إما 
األشكال "0.00" أو الوقت المنقضي منذ عودة الكهرباء على 
الشاشة. اضغط على الزر 1 وابدأ ضبط الوقت الحالي بالضغط 

على الزر 2 أو 3. 
اليدوي  الوظيفي  الوضع  رمز  تشغيل  يتم  الوقت  ضبط  أثناء 
. سيتم بدء تشغيل الوظيفة في غضون 7 ثواني من عملية 

الضبط. 

التشغيل اليدوي
عند ضبط الوقت )زر الضغط 1( أو عند مقاطعة الطنان )زر 
اليدوي  الوظيفي  الوضع  على  المؤقت  برمجة  يتم   )3 الضغط 
يتم  العكس،  وعلى   . الرمز  تشغيل  عند  تأكيده  يتم  والذي 
شبه  البرمجة  نهاية  عند  فقط  اليدوي  الوظيفي  الوضع  إتاحة 

التلقائية أو بعد إلغائها.

التشغيل شبه التلقائي )مع وقت الطهي من 0.01 إلى 0.99 
= س س، ق ق(

بتحديد الوقت على عداد الدقائق باستخدام زر الضغط 3، سيتم 
تنشيط هذه الوظيفة دوًما )يتم ضبط الوقت بـ 10 وحدات من 

الثانية(. 
الدقائق  عداد  وقت  عرض  ويتم  الشاشة  من  الوقت  سيختفي 
والرمز  ويتم تشغيل الرمز AUTO "تلقائي". يتم حساب 

وحدات الوقت بالثانية أثناء العد التنازلي. 
إيقاف  ويتم  نغمة،  الطنان  يصدر  المضبوط  الوقت  نهاية  عند 
تشغيل الرمزين AUTO "تلقائي" و  وُيعاد ظهور الوقت. 
يمكن مشاهدة الوقت أثناء هذه الوظيفة عن طريق الضغط على 

زر الضغط 1.

الطنان
يتم إيقاف تشغيل الطنان عند نهاية وظيفة عداد الدقائق وهو يظل 
الطنان بالضغط على  إيقاف تشغيل  يعمل لمدة 7 دقائق. يمكن 
وتدوير  االختيار  مفتاح  تدوير  تذكر  ذلك،  إجراء  بعد   .3 الزر 

مفتاح الثرموستات لوضع إيقاف التشغيل.

درجة شدة الطنان
التي  الدرجة  للطنان: الختيار  مختلفة  هناك ثالث درجات شدة 
تريدها، اضغط على الزر 2 عند عرض الوقت. تم اآلن إلغاء 

وظيفة البرمجة اليدوية.

تصحيح/إلغاء الوظائف
المؤقت، اضغط على  الوقت المضبوط على  إلغاء  لتصحيح أو 
المفاتيح 2 و3 بالتزامن، ثم حرر المفتاح 3 أواًل. يمكن تصحيح 
الوقت في أي لحظة بالضغط على الزر 1 متبوعًا بالزر 2 أو 

.3

وصف اجلهاز
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وصف الملحقات المختلفة
المؤقت

طريق  عن  ألعلى  المؤقت  بتدوير  أواًل  قم  الطهي،  وقت  لضبط 
إلى رقم  ثم أرجعه  لليمين،  اليسار  لفه بشكل كامل مرة واحدة من 
الدقائق الذي تريده. سيقوم المؤقت بإحداث رنين عند انقضاء الوقت 

المضبوط.

مؤقت وقت الطهي
الطهي  وقت  كمية  إلى  يشير  حيث  مزدوجة:  وظيفة  الملحق  لهذه 
عند  مالحظة:  تلقائًيا.  الفرن  تشغيل  بإيقاف  أيًضا  وتقوم  المنقضية 

تشغيل إشارة المفتاح على الوضع »•«، ال يمكن تشغيل الفرن.
المؤقت  الفرن دون أي عملية برمجة، تحقق من أن  عند تشغيل 

على الوضع اليدوي.

تشغيل شبه تلقائية
بتدوير  أواًل  قم  الطهي،  نوع طهي معين، لضبط وقت  اختيار  بعد 
اليسار  من  واحدة  مرة  كامل  بشكل  لفه  المؤقت ألعلى عن طريق 
 120 إلى   0 من  تريده،  الذي  الدقائق  رقم  إلى  أرجعه  ثم  لليمين، 
سيرن  البرمجة،  وقت  انقضاء  بمجرد  الفرن.  تشغيل  سيتم  دقيقة: 

الطنان ويتم بدء تشغيل جهاز إنهاء وقت الطهي.

التشغيل اليدوي
في  ترغب  كنت  إذا  أو  ساعتين،  من  أكثر  الطهي  وقت  كان  إذا 
استخدام الفرن دون المؤقت، أدر المفتاح من اليمين لليسار إلى أن 

. يشير إلى الرمز 
المفتاح  مؤشر  تحريك  تنسى  ال  الطعام،  طهي  من  االنتهاء  عند 

دائرًيا إلى الوضع »•«.

الساعة التماثلية
لهذه الساعة وظيفة مزدوجة: ساعة ومذكر بالدقائق.

ضبط الوقت
بعد التوصيل أو بعد قطع الكهرباء، اضغط على المفتاح )M( وأدره 

في اتجاه عقارب الساعة لضبط الوقت.

مذكر الدقائق
عليه  الضغط  دون  الساعة  عقارب  اتجاه  في   )M( المفتاح  أدر 
الوقت  انقضاء  عند  دقيقة(.   50 )حتى  المطلوبة  الوقت  مدة  وحدد 
إلى  دائري  بشكل  المفتاح  أدر  الطنان صوتًا:  سيصدر  المضبوط، 

الرمز  إليقافه.

وصف اجلهاز

الساعة اإللكترونية
يعمل هذا الملحق كساعة ومذكر للدقائق. تعرض دوًما الشاشة 
ضبط  عند  الدقائق  عداد  ستعرض  لكنها  الوقت،   )L( الرقمية 

هذه الوظيفة.

ضبط الوقت )من 0.01 إلى 24.00 - س س،ق ق(
ستومض  الطاقة،  قطع  بعد  أو  الكهرباء  بمصدر  التوصيل  بعد 
األشكال "0.00" على الشاشة. اضغط على الزر 1 وابدأ في 
ضبط الوقت الحالي عن طريق الضغط على الزر 2 أو 3. ستبدأ 

الوظيفة بعد 7 ثواني من ضبط الوقت.

عداد دقائق )من0.01 إلى 0.99 = س س، ق ق(
بتحديد الوقت على عداد الدقائق باستخدام زر الضغط 3، سيتم 
تنشيط هذه الوظيفة طوال الوقت )يتم ضبط الوقت بـ 10 وحدات 
الدقائق معروض على  عداد  تاركًا  الوقت  الثانية(. سيختفي  من 
الشاشة والرمز  مضاء. يتم عرض الوقت بالثواني أثناء العداد 
الطنان،  تشغيل  إيقاف  يتم  المضبوط  الوقت  نهاية  في  التنازلي. 
ويختفي الرمز  ويعاد ظهور الوقت. يمكنك مشاهدة الوقت 

أثناء عمل عداد الدقائق عن طريق الضغط على الزر 1.

الطنان
وهو  الدقائق  عداد  وظيفة  نهاية  عند  الطنان  تشغيل  إيقاف  يتم 
الطنان بالضغط  إيقاف تشغيل  يظل يعمل لمدة 7 دقائق. يمكن 

على الزر 3.

درجة شدة الطنان
التي  الدرجة  للطنان: الختيار  مختلفة  هناك ثالث درجات شدة 

تريدها، اضغط على الزر 2 عند عرض الوقت

تصحيح/إلغاء وظيفة عداد الدقائق
لتصحيح أو إلغاء ضبط الوقت على عداد الدقائق، اضغط على 
المفاتيح 2 و3 بالتزامن، ثم حرر المفتاح 3 أواًل. يمكن تصحيح 
الوقت في أي لحظة بالضغط على الزر 1 متبوعًا بالزر 2 أو 

.3
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)G( مقبض الثرموستات الخاص بمروحة الفرن
عن طريق تدوير مفتاح الفرن في اتجاه عقارب الساعة، ستجد قيم 
درجات حرارة الفرن المختلفة )من 50 درجة مئوية إلى أقصى 

درجة(.

)I( مفتاح الشواية الغاز
عن طريق تدوير المفتاح في اتجاه عكس عقارب الساعة، تظهر 

الرموز اآلتية:
= وضع مغلق0

= وضع "تشغيل بالكامل" 

)H( )6( مفتاح اختيار وظيفة مروحة الفرن
بتحويل المفتاح لليمين أو لليسار، ستجد الرموز اآلتية:

= إيقاف تشغيل الفرن0
= تشغيل ضوء الفرن، والذي يظل مضاًء لكافة الوظائف

= تشغيل المروحة
= تشغيل عناصر التسخين العلوية والسفلية

= تشغيل عناصر التسخين العلوية والسفلية والمروحة
= تشغيل الشواية + عنصر تسخين السيخ )*( 

= تشغيل عناصر تسخين الشواية والمروحة

)H( )8( مفتاح اختيار وظيفة مروحة الفرن
بتحويل المفتاح لليمين أو لليسار، ستجد الرموز اآلتية:

= إيقاف تشغيل الفرن0
= تشغيل ضوء الفرن، والذي يظل مضاًء لكافة الوظائف

= تشغيل المروحة
= تشغيل عناصر التسخين العلوية والسفلية

= تشغيل عناصر التسخين العلوية والسفلية والمروحة
= تشغيل عنصر التسخين السفلي والمروحة
= تشغيل عنصر التسخين الخلفي والمروحة

= تشغيل الشواية + عنصر تسخين السيخ )*( 
= تشغيل عناصر تسخين الشواية والمروحة

وصف اجلهاز

 مفتاح تشغيل مصباح الفرن

 مفتاح تشغيل سيخ الشواء )*(

 مفتاح تشغيل المروحة )*(

 زر إشعال الشعلة )*(
)*( لطرز معينة فقط

ضوء تحذير أحمر
في حالة ظهور الضوء األحمر فإنه يشير إلى أن صفيحة 

معدنية كهربية لسطح تسخين أو أكثر قيد التشغيل, أو في حالة 
التشغيل المختلط بين الغاز والكهرباء أو تشغيل أحد مكونات 

الفرن الكهربي.

ضوء تحذير أصفر
أو  الكهربي  الفرن  إما  عمل  إلى  يشير  فإنه  ظهوره،  حالة  في 
الشواية الكهربية. عند استخدام الفرن، سيتم إيقاف تشغيل الضوء 
عند الوصول لدرجة الحرارة المضبوطة. أثناء عملية الخبز، من 
الطبيعي أن يتم تشغيل الضوء األصفر وإيقاف تشغيله عدة مرات 

طالما يتم التحكم في درجة حرارة الفرن.

pstflv
Casella di testo

pstflv
Casella di testo
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وصف مفاتيح التحكم 

مفتاح تنظيم الطاقة )أ( - منطقة طهي فردية
بتحويل المفتاح ألقصى اليمين أو لليسار، ستجد الرموز اآلتية:

= إيقاف عناصر التسخين          0

= أدنى حد وأقصى حد للطاقة  من 1 إلى 12

مفتاح تنظيم الطاقة )ب( - منطقة طهي مزدوجة
بتحويل المفتاح لليمين، ستجد الرموز اآلتية:

= إيقاف عناصر التسخين0

= أدنى حد وأقصى حد للطاقة في منطقة طهي من 1 إلى 12
فردية 

= أقصى حد للطاقة في منطقة طهي مزدوجة من 12 إلى 0

)C( مقبض شعلة غاز سطح التسخين
عن طريق تدوير المفتاح في اتجاه عكس عقارب الساعة، تظهر 

الرموز اآلتية:
= وضع مغلق0

= وضع "تشغيل بالكامل"
= وضع "معدل منخفض"

)D(مقبض الصفيحة المعدنية الكهربية لسطح التسخين
عكس  أو  الساعة  عقارب  اتجاه  في  المفتاح  تدوير  طريق  عن 

عقارب الساعة، تظهر الرموز اآلتية:

وصف اجلهاز

= إيقاف تشغيل اللوحة الكهربية  0
= األوضاع من أدنى حد للطاقة إلى أقصى حدمن 1 إلى 6 

)E( مقبض منظم حرارة الفرن/الشواية الغازيين
عن طريق تدوير المفتاح في اتجاه عكس عقارب الساعة، 

تظهر الوظائف اآلتية:
= وضع مغلق0

من أدنى حد إلى أقصى حد 
)من 125/155 درجة مئوية 
إلى 255/260 درجة مئوية(

= درجات حرارة الفرن 

أدر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة في حالة الرغبة في استخدام 
. الشواية التي تعمل بالغاز أو التي تعمل بالكهرباء / 

التقليدي  الكهربي  بالفرن  الخاص  المحول/الثرموستات  مفتاح 
)F(

بتحويل المفتاح في اتجاه عقارب الساعة، ستجد الرموز اآلتية:
= إيقاف تشغيل الفرن0

= تشغيل ضوء الفرن، والذي يظل مضاًء 
لكافة الوظائف

من 50 درجة مئوية 
إلى أقصى درجة

= قيم درجات حرارة الفرن المختلفة

= تشغيل الشواية + عنصر تسخين السيخ )*( 

= تشغيل عنصر التسخين العلوي
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تقديم
من  مختلفة  بأنواع  بنا  الخاصة  البوتاجاز  أجهزة  تجهيز  يمكن 
عناصر  على  تحتوي  الغازية  األجهزة  كل  التسخين:  أسطح 
الكهربية  األجهزة  كل  أو  الزهر  الحديد  من  مصنوعة  تسخين 

تحتوي على عناصر تسخين مصنوعة من زجاج السيراميك. 
رسم  األمامية  اللوحة  على  موجود  مقبض  كل  على  يوجد 
تخطيطي مطبوع بأعاله يوضح إلى أي عنصر إشعال أو تسخين 
يتم اإلشارة إليه. يوفر الجمع بين حجمين مختلفين من عناصر 

اإلشعال والتسخين الكهربي إمكانية طهي بعدة أشكال.

من  مختلفة  بأنواع  بنا  الخاصة  البوتاجاز  أجهزة  تجهيز  يمكن 
األفران: كل األفران التي تعمل بالغاز واألفران التي تجمع بين 
الغاز/الكهرباء وكل األفران التي تعمل بالكهرباء. يمكن أن يكون 

األخير إما تقليدي أو نوع مفضل )مزود بمروحة(.
كافة  تجهيز  تم  للعميل،  للجهاز  وآمن  مالئم  استخدام  لضمان 
األجهزة  وكافة  والغاز  بالكهرباء  تعمل  التي  البوتاجاز  أجهزة 
يتم  والذي  الحرارة  لدرجة  تأمين  بجهاز  بالكهرباء  تعمل  التي 
تشغيله تلقائًيا في حالة فشل الثرموستات )منظم درجة الحرارة( 
في العمل. في مثل هذه الحاالت، يتم قطع الكهرباء بشكل مؤقت: 
ال تحاول إصالح الجهاز بنفسك، لكن قم بإيقاف تشغيله واتصل 

بأقرب مركز مساعدة.

 (1 التوضيحي  )الشكل  مجاري  بعدة  الفرن  جوانب  تجهيز  تم 
حيث يمكن وضع الملحقات اآلتية. 

وصف اجلهاز

تختلف األحجام والكميات من طراز آلخر: 
رف الفرن   •

صينية التقطير أو إناء التقطير   •
قاعدة األسياخ )*(  •

)*( لطرز معينة فقط.

يمكن  الفرن  أسفل  صغير  بتجويف  البوتاجازات  تجهيز  يمكن 
استخدامه لتخزين األشياء.

مواد  بشدة وضع  يحظر  لذا  ساخنة،  تصبح  األسطح  أن  تذكر 
قابلة لالشتعال بالداخل.
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نشكرك عميلنا الكريم على شراء أحد منتجاتنا. ونحن على يقين 
أن هذا الجهاز الجديد العصري والفعال والعملي مصنوع من مواد 
الجديد  الجهاز  ذات جودة عالية سيتوافق من متطلباتك. إن هذا 
سهل في االستخدام، لكن قبل تركيبه واستخدامه، من المهم أن يتم 
قراءة هذا الكتيب بشكل كامل بعناية فائقة. حيث سيوفر معلومات 
للتركيب اآلمن واالستخدام والصيانة. يرجى االحتفاظ بهذا الكتيب 

في مكان آمن للرجوع إليه مستقباًل.
على  التعديالت  كافة  إجراء  بحق  المصنعة  الشركة  تحتفظ 
أو  تعديالت ضرورية  نظرها  من وجهة  تعتبر  والتي  منتجاتها 
مفيدة، وأيًضا في مصلحتك وذلك دون إلحاق أي ضرر بوظائف 
المنتج األساسية وخصائص األمان الموجودة به. ال تعتبر الشركة 
المصنعة مسئولة عن أي إصابات ناتجة عن أخطاء في الطباعة أو 

النسخ والتي يمكن العثور عليها في هذا الكتيب. 
مالحظة: إن الصور المعروضة في الرسوم التوضيحية المضمنة 

في هذا الكتب لإلشارة فقط.
والصيانة  والتحويل  والضبط  التثبيت  عمليات  إجراء  يجب   •
المسرودة في قسم »إرشادات لفني التركيب« على يد خبراء 

متخصصين.
التي تعمل  التركيب الخاص بكافة األجهزة  يجب أن يتوافق   •
المعايير  مع  والكهرباء  بالغاز  تعمل  التي  واألجهزة  بالغاز 

المعمول بها.
يجب استخدام الجهاز للغرض األساسي منه، أال وهو؛ الطهي   •
أمًرا  مناسب  غير  آخر  استخدام  أي  يعد  المنزلي.  لالستخدام 

خطيًرا.
ال تعتبر الشركة المصنعة مسئولة عن أي أضرار لألشخاص   •
أو الممتلكات والتي تنجم عن التركيب أو الصيانة أو االستخدام 

غير السليم للجهاز.
بمجرد إخراج العبوة من األسطح الخارجية واألجزاء الداخلية   •
المتعددة، تأكد تماًما من أن الجهاز بحالته المثالية. إذا ساورتك 
أي شكوك، فال تستخدم الجهاز واتصل بالفني المؤهل لفحص 

الجهاز.
ال يجب االحتفاظ بمواد التغليف المستخدمة )كرتونة التغليف،   •
ستايرين،  البولي  من  المصنوع  الفلين  البالستيكية،  األكياس 
إليه ألنها  إلخ.( في مكان يسهل وصول األطفال  المسامير، 
تعد مصدر خطر محتمل. تعد كافة مواد التغليف صديقة للبيئة 

ويمكن إعادة تصنيعها.
حالة  في  فقط  الجهاز  لهذا  الكهربية  السالمة  ضمان  يمكن   •
توصيله بشكل صحيح بنظام تأريض مناسب، كما هو موضح 
المصنعة عن  الشركة  تتنازل  الكهربية.  السالمة  معايير  في 
في  اإلرشادات.  هذه  إتباع  عدم  حالة  في  المسئوليات  كافة 
حالة وجود أي شكوك، ابحث عن المساعدة من قبل شخص 

مؤهل.
التصنيف  لوحة  بيانات  أن  من  تأكد  الجهاز،  توصيل  قبل   •
»الميزات  قسم  )راجع  والكهرباء  الغاز  بمزود  المتعلقة  هي 

الفنية«(.

يتطلب استخدام أي جهاز كهربي قواعد أساسية معينة لالنتباه 
إليها:

ال تلمس الجهاز بأيدي أو أقدام مبللة أو رطبة.  #
ال تستخدم الجهاز عندما تكون حافي القدمين.  #

الكهرباء  الجهاز من مأخذ  الكهرباء لفصل  تقم بشد كابل  ال   #
الموجود بالحائط.

ال تترك الجهاز معرض للجو )المطر، الشمس، إلخ.(.  #
أو  مراقبين  غير  أطفال  قبل  من  يستخدم  الجهاز  تدع  ال   #

أشخاص عديمي الخبرة.
أقصى  عند  بتسخينه  قم  األولى،  للمرة  الفرن  استخدام  قبل   •
فارغ  يكون  بينما  ساعتين،  لمدة  بها  واحتفظ  حرارة  درجة 
والباب مغلق. سيؤدي ذلك إلى طرد الرائحة المميزة الناتجة 
عند  الغرفة  بتهوية  قم  العازلة.  الحراري  الصوف  مادة  عن 

إجراء هذه العملية.
أثناء االستخدام وبعده، يمكن أن تكون الزجاجة الخاصة بباب   •
األطفال  إبعاد  يرجى  لذا،  جًدا.  ساخنة  الفتح  وأجزاء  الفرن 

بعيًدا عن الجهاز. 
احتفظ بالجهاز نظيًفا. يمكن أن تمثل بقايا األكل خطًرا لنشوب   •

حريق.
عند عدم استخدام الفرن، ال تستخدمه في تخزين األطعمة أو   •
في  يتسبب  فسوف  عرضًيا،  تشغيله  حالة  ففي  األكل:  علب 

أضرار وحوادث.
في حالة استخدام مأخذ كهربي بالقرب من الجهاز، تأكد من   •
أخرى  كهربية  أجهزة  بأي  الخاصة  الكابالت  تالمس  عدم 
مع الفرن وأن تكون على مسافة كافية من األجزاء الساخنة 

الخاصة بالفرن.
بعد استخدام الجهاز تأكد من أن كافة مفاتيح التحكم في وضع   •
الموجود   "0" الرمز  من  وتحقق  الغلق،  أو  التشغيل  إيقاف 
اللوحة  على  المطبوع   "•" الرمز  مع  متوافق  المقبض  على 

األمامية.
قبل إجراء أي نوع من عمليات التنظيف أو الضبط أو التحويل   •

أو الصيانة، أفصل الجهاز من مصدر الكهرباء.
الجهاز  تشغيل  أوقف  عطل،  و/أو  مشكلة  حدوث  حالة  في   •
وأفصله من مصدر الكهرباء الرئيسي، وال تحاول العبث به. 
حصري  بشكل  ضبط  أو  إصالح  عمليات  أي  إجراء  يجب 
على يد خبراء متخصصين. ولهذا السبب، ننصحك باالتصال 
بأقرب مركز خدمة مع تحديد طراز الجهاز الخاص بك ونوع 

المشكلة.

مالحظات واحتياطات هامة لالستخدام
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قبل أن يتم خروج هذا الجهاز من المصنع، تم خضوعه لالختبار وضبطه بدقه على يد خبراء متخصصين وذلك لضمان أفضل 
نتائج لوظائفه.

يجب أن تتم أعمال اإلصالح أو الضبط الضرورية الالحقة على يد خبراء متخصصين وذلك بأقصى حد من العناية واالنتباه.

ولذلك، فإننا ننصح دائما باالتصال بمركز الخدمة خاصتنا مع تحديد الماركة والطراز والرقم المتسلسل ونوع المشكلة التي تواجهها 
مع الجهاز. تم طباعة كافة البيانات الخاصة بجهازك على ملصق البيانات الموجود على الجهاز باإلضافة إلى العبوة األصلية.

كما يوجد أيًضا ملصق بيانات إضافي في هذا الكتيب. يرجى لصق هذا الملصق على الكتيب أو سطح يسهل الوصول إليه بجانب 
الجهاز وذلك لسهولة الرجوع إليه.

ُتمكن هذه المعلومات المساعد الفني من القدوم إليك وزيارتك بقطع الغيار الصحيحة وذلك لضمان خدمة سريعة ومناسبة.

ستجد قطع الغيار األصلية فقط في مركز الخدمة والوكالء المعتمدين الموجودين لديك.

مساحة لملصق البيانات

املساعدة وقطع الغيار
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تم تصميم هذا الجهاز وصناعته وفقًا للمعايير األوروبية المسرودة أدناه:
=< EN 30-1-1 وEN 30-2-1 وEN 437 باإلضافة إلى التعديالت الالحقة )غاز(

=< EN 60 335-1 وEN 60 335-2-6 )كهربي( باإلضافة إلى التعديالت المرتبطة

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد التوجيهات األوروبية أدناه:
.)BT( المتعلقة بالسالمة الكهربية EC 2006/95 >=

)EMC( 2004/108 المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي >=
EC 2009/142  المتعلقة بالسالمة ضد الغاز.           >=

تمت صناعة ملحقات الموقد التي يمكن أن تتالمس مع األطعمة من مواد تتوافق مع اشتراطات توجيهات EC 89/109 المؤرخة 
في 21/12/.88

 .EC/2002/96 يتوافق هذا المنتج مع توجيه االتحاد األوروبي رقم
يشير رمز صندوق القمامة الموضوع عليه عالمة خطأ على الجهاز إلى أنه يجب التخلص من الجهاز بشكل منفصل عن النفايات 
األسرية األخرى وذلك في نهاية عمره االفتراضي. لذا، يجب تسليمه إلى مركز إعادة تصنيع نفايات مخصص لألجهزة الكهربية 

واإللكترونية أو إعادته لتاجر التجزئة في الوقت الذي يتم فيه شراء جهاز جديد مماثل له. 

إن المستخدم مسئول عن تسليم الجهاز إلى مركز التجميع في نهاية عمر الجهاز االفتراضي، وينتج عن الفشل في إجراء ذلك دفع 
غرامة كما هو منصوص عليه من قبل القوانين الحكومية الخاصة بالتخلص من النفايات. 

تقليل  في  نهائًيا  للبيئة  صديق  بشكل  منها  والتخلص  ومعالجتها  تصنيعها  إلعادة  النفايات  لمنتجات  التفاضلي  التجميع  يساعد 
التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة والصحة، كما أنه يمكن من إعادة تصنيع المواد الخام المصنوع منها هذه المنتجات.

من  بالتخلص  الخاص  البلدية  مركز  إلى  الرجوع  يرجى  المتوفرة،  النفايات  تجميع  أنظمة  المعلومات حول  مزيد  للحصول على 
النفايات الصلبة المحلي أو المحل الذي تم شراء المنتج منه.

يعد المنتجون والمستوردون مسئولين عن تحقيق هذه القوانين فيما يختص بإعادة التصنيع والمعالجة والتخلص بطريقة صديقة 
للبيئة وذلك عن طريق المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في نظام التجميع.
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