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PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in 
harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety 
interlocks. 
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner 
residue to accumulate on sealing surfaces. 
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close 
properly and that there is no damage to the 

a. Door (bent), 
b. Hinges and latches (broken or loosened), 
c. Door seals and sealing surfaces. 

4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service 
personnel. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

When using electrical appliance basic safety 
precautions should be followed, including the 
following: 

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, 
fire, injury to persons or exposure to excessive 
microwave energy: 

1. Read all instructions before using the appliance. 
2. Use this appliance only for its intended use as 

described in this manual. Do not use corrosive 
chemicals or vapors in this appliance. This type 
of oven is specifically designed to heat, cook or 
dry food. It is not designed for industrial or 
laboratory use. 

3. Do not operate the oven when empty. 
4. Do not operate this appliance if it has a 

damaged cord or plug, if it is not working 
properly or if it has been damaged or dropped. If 
the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer or its service agent or a 
similarly qualified person in order to avoid a 
hazard 

5. WARNING: Only allow children to use the oven 
without supervision when adequate instructions 
have been given so that the child is able to use 
the oven in a safe way and understands the 
hazards of improper use. 

6. To reduce the risk of fire in the oven cavity: 
 When heating food in plastic or paper container, 

check the oven frequently to the possibility of 
ignition. 

 Remove wire twist-ties from paper or plastic 
bags before placing bag in oven. 

 If smoke is observed, switch off or unplug the 
appliance and keep the door closed in order to 
stifle any flames. 

 Do not use the cavity for storage purposes. Do 
not leave paper products, cooking utensils or 
food in the cavity when not in use. 

7. WARNING: Liquid or other food must not be 
heated in sealed containers since they are liable 
to explode. 

8. Microwave heating of beverage can result in 
delayed eruptive boiling, therefore care has to 
be taken when handle the container. 

9. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage 
oven parts and utensils and even result in skin 
burns. 

10. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs 
should not be heated in microwave ovens since 
they may explode even after microwave heating 
has ended. 

11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, 
whole squashes, apples and chestnuts before 
cooking. 

12. The contents of feeding bottles and baby jars 
should be stirred or shaken and the temperature 
should be checked before serving in order to 
avoid burns. 

13. Cooking utensils may become hot because of 
heat transferred from the heated food. 
Potholders may be needed to handle the utensil. 

14. Utensils should be checked to ensure that they 
are suitable for use in microwave oven. 

15. WARNING: It is hazardous for anyone other than 
a trained person to carry out any service or 
repair operation which involves the removal of 
any cover which gives protection against 
exposure to microwave energy. 

16. This product is a Group 2 Class B ISM 
equipment. The definition of Group 2 which 
contains all ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) equipment in which radio-frequency 
energy is intentionally generated and/or used in 
the form of electromagnetic radiation for the 
treatment of material, and spark erosion 
equipment.  For Class B equipment is 
equipment suitable for use in domestic 
establishments and in establishments directly 
connected to a low voltage power supply 
network which supplies buildings used for 
domestic purpose. 

17. This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of 
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experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for 
their safety. 

18. Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance. 

 

SPECIFICATIONS 
Power Consumption: 230V~50Hz, 1200W(Microwave) 

Output: 700W 

Operation Frequency: 2450MHz 

Outside Dimensions: 262mm(H)×452mm(W)×360mm(D) 

Oven Cavity Dimensions: 198mm(H)×315mm(W)×294mm(D) 

Net Weight:  Approx.10.5 kg 

INSTALLATION 
1. Make sure that all the packing materials are 

removed from the inside of the door. 
2. WARNING: Check the oven for any damage, such 

as misaligned or bent door, damaged door seals 
and sealing surface, broken or loose door hinges 
and latches and dents inside the cavity or on the 
door. If there is any damage, do not operate the 
oven and contact qualified service personnel.  

3. This microwave oven must be placed on a flat, 
stable surface to hold its weight and the heaviest 
food likely to be cooked in the oven.  

4. Do not place the oven where heat, moisture, or 
high humidity are generated, or near 
combustible materials. 

5. For correct operation, the oven must have 
sufficient airflow. Allow 20cm of space above 
the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. 
Do not cover or block any openings on the 
appliance. Do not remove feet. 

6. Do not operate the oven without glass tray, 
roller support, and shaft in their proper 
positions.  

7. Make sure that the power supply cord is 
undamaged and does not run under the oven or 
over any hot or sharp surface. 

8. The socket must be readily accessible so that it 
can be easily unplugged in an emergency. 

9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE
Operation of the microwave oven can cause 
interference to your radio, TV, or similar equipment. 
When there is interference, it may be reduced or 
eliminated by taking the following measures: 
1. Clean door and sealing surface of the oven. 
2. Reorient the receiving antenna of radio or 

television. 

3. Relocate the microwave oven with respect to 
the receiver. 

4. Move the microwave oven away from the 
receiver. 

5. Plug the microwave oven into a different 
outlet so that microwave oven and receiver 
are on different branch circuits. 
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MICROWAVE COOKING PRINCIPLES 

1. Arrange food carefully. Place thickest areas 
towards outside of dish. 

2. Watch cooking time. Cook for the shortest 
amount of time indicated and add more as 
needed. Food severely overcooked can smoke or 
ignite. 

3. Cover foods while cooking. Covers prevent 
spattering and help foods to cook evenly. 

4. Turn foods over once during microwave cooking 
to speed cooking of such foods as chicken and 
hamburgers. Large items like roasts must be 
turned over at least once. 

5. Rearrange foods such as meatballs halfway 
through cooking both from top to bottom and 
from the center of the dish to the outside.  

GROUNDING INSTRUCTIONS 

This appliance must be grounded. This oven is 
equipped with a cord having a grounding wire with a 
grounding plug. It must be plugged into a wall 
receptacle that is properly installed and grounded. In 
the event of an electrical short circuit, grounding 
reduces risk of electric shock by providing an escape 
wire for the electric current. It is recommended that a 
separate circuit serving only the oven be provided. 
Using a high voltage is dangerous and may result in a 
fire or other accident causing oven damage. 
WARNING Improper use of the grounding plug can 
result in a risk of electric shock. 
Note: 

1. If you have any questions about the grounding 
or electrical instructions, consult a qualified 
electrician or service person. 

2. Neither the manufacturer nor the dealer can 
accept any liability for damage to the oven or 
personal injury resulting from failure to observe 
the electrical connection procedures. 

The wires in this cable main are colored in accordance 
with the following code: 
Green and Yellow = EARTH  
Blue = NEUTRAL 
Brown = LIVE 

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE 

If the oven fails to operate: 
1. Check to ensure that the oven is plugged in 

securely. If it is not, remove the plug from the 
outlet, wait 10 seconds, and plug it in again 
securely. 

2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main 
circuit breaker. If these seem to be operating 
properly, test the outlet with another appliance. 

3. Check to ensure that the control panel is 
programmed correctly and the timer is set. 

4. Check to ensure that the door is securely closed 
engaging the door safety lock system. Otherwise, 
the microwave energy will not flow into the 
oven. 

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO 
ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF. 

UTENSILS GUIDE 
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1. The ideal material for a microwave utensil is 
transparent to microwave, it allows energy to 
pass through the container and heat the food. 

2. Microwave cannot penetrate metal, so metal 
utensils or dishes with metallic trim should not 
be used. 

3. Do not use recycled paper products when 
microwave cooking, as they may contain small 

metal fragments which may cause sparks and/or 
fires. 

4. Round /oval dishes rather than square/oblong 
ones are recommend, as food in corners tends to 
overcook. 

5. Narrow strips of aluminum foil may be used to 
prevent overcooking of exposed areas. But be 
careful don’t use too much and keep a distance 
of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity. 

The list below is a general guide to help you select the correct utensils. 
COOKWARE MICROWAVE 

Heat–Resistant Glass  Yes 

Non Heat–Resistant Glass No 

Heat–Resistant Ceramics Yes 

Microwave–Safe Plastic Dish  Yes 

Kitchen Paper Yes 

Metal Tray No 

Metal Rack No 

Aluminum Foil & Foil Containers No 

PART NAMES 

 

1. Door Safety Lock System 

2. Oven Window 

3. Turntable Roller 

4. Control Panel 

5. Wave Guide 

6. Glass Tray 
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CONTROL PANEL 

 MENU ACTION SCREEN 

 Cooking time, power, action indicators, and clock 

time are displayed. 

 POWER 

 Touch this button a number of times to set 

microwave cooking power level. 

 CLOCK 

 Touch this button to start setting the oven clock 

and ending by touching it again. 

 WEI.ADJ. 

 Touch this button to select specify food weight or 

number of servings. 

 MULTI STAGE COOKING 

 Use to set a 2 or 3 stages of cooking program. 

 SPEED DEF. 

 Touch to defrost food by time. 

 AUTO DEF. 

 Touch to defrost food by weight. 

 TIME/MENU 

 Turn the dial to input cooking time. 

 Rotate to select the cooking menu. 

 START/QUICK START 

 Touch to start a cooking program. 

 Touch a number of times to start the oven quickly 

at full power. 

 STOP/CANCEL 

 Press to cancel setting or reset the oven before 

setting a cooking program. 

 Press once to temporarily stop cooking, or twice to 

cancel cooking altogether. 

 It is also used for setting child lock. 
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HOW TO SET THE OVEN CONTROLS 

Each time a button is touched, a beep will sound to acknowledge the touch.  

SETTING DIGITAL CLOCK 
With the oven ready for input, touch the CLOCK 
button once or twice to set the digital clock in 
12 or 24 hours cycle.  
FOR EXAMPLE: Suppose you want to set the 
oven clock time to 8:30. 
1. Press CLOCK button once or twice. 
2. Turn TIME/MENU to indicate the hour digit 

8. 
3. Press CLOCK button. 
4. Turn TIME/MENU dial to indicate the 

minute digits until the screen shows 8: 30. 
5. Press CLOCK to confirm the setting. 
You can press the CLOCK button once To check 
clock time during cooking. 

MICROWAVE COOKING 
To cook with microwave power alone, press the 
POWER button a number of times to select a 
cooking power level, and then use the 
TIME/MENU dial to set a desired cooking time. 
The longest cooking time is 60 minutes. 
Select power level by pressing the POWER 
button: 

PRESS POWER 

BUTTON  

COOKING 

POWER  

once 100% 

twice 80% 

3 times 60% 

4 times 40% 

5 times 20% 

6 times 0 
For example, suppose you want to cook for 1 
minute at 60% of microwave power. 
1. Press POWER button 3 times. 
2. Turn TIME/MENU to 1:00. 
3. Press START/QUICK START button. 

QUICK START 
This feature allows you to start the oven quickly.  
Press the START/QUICK START button a number 
of times to set the cooking time, the oven starts 
work at full power level immediately. 

AUTO DEFROST  
The oven allows the defrosting of meat, poultry, 
and seafood. The time and the defrosting power 
are adjusted automatically once the weight is 
programmed.  
FOR EXAMPLE: Suppose you want to defrost 
600g of shrimp. 
1. Place the shrimp to be defrosted into the 

oven. 
2. Press AUTO DEF. button once. 
3. Turn TIME/MENU dial to choose a weight 

600g. 
4. Press START/QUICK START button. 
During defrosting program, the system will 
pause and sound beeps to remind user to turn 
food over, and then press START/QUICK START 
to resume the defrosting. 
 

SPEED DEFROST  
The oven can quickly defrost food to the set 
time you entered.  
FOR EXAMPLE: Suppose you want to defrost 
shrimp. 
1. Place the shrimp to be defrosted into the 

oven. 
2. Press SPEED DEF. button once. 
3. Turn TIME/MENU dial to set cooking time. 
4. Press START/QUICK START button. 

MULTI STAGE COOKING 

Some recipes may require setting a multi-stage 

program involving defrosting, and different 
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power levels. The following example shows the 

steps in setting up such a program. 
1. Input speed defrost program. 
2. Touch MULTI STAGE COOKING button. 
3. Input microwave-cooking program. 
4. Touch MULTI STAGE COOKING button again 
5. Input another microwave cooking program 

with probably lower power level settings. 

6. Touch START/QUICK START button. 

NOTE: 

The respective lights will come on to indicate 

which stage the oven is operating in. 

Auto Defrost and Menu Cook can not be set in 

the multistage cooking program. 

AUTO COOK  
For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the duration and the cooking power. It is 
sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight of this food. In order to do 
this, rotate the TIME/MENU button to select a category of food/cooking mode, and then press WEI.ADJ. to 
indicate weight of food to be cooked. The oven begins cooking once the START/QUICK START button is engaged. 
For example: to cook 400g of fish. 
1. Turn TIME/MENU dial until code “6” displays. 
2. Press WEI.ADJ. to indicate a weight of 400g. 
3. Press START/QUICK START button. 

Auto Cook Menu 
Code Food/cooking mode 1. For item milk/coffee and potato, it’s the number of 

servings not weight that matters. 
2. Only once choice for popcorn. 
3. The result of auto cooking depends on factors such as 

fluctuation of voltage, the shape and size of food, your 
personal preference as to the doneness of certain 
foods and even how well you happen to place food in 
the oven. If you find the result at any rate not quite 
satisfactory, please adjust the cooking time a little bit 
accordingly. 

4. For Spaghetti add boiling water before cooking. 

1 Milk/Coffee (each 200ml) 

2 Rice (g) 

3 Spaghetti (g) 

4 Potato (each 230g) 

5 Auto Reheat (g) 

6 Fish (g) 

7 Pizza (g) 

8 Popcorn (99g) 

CHILD LOCK 
Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The CHILD LOCK indicator will show up on 
display screen, and the oven can not be operated while the CHILD LOCK is set. 
To set the CHILD LOCK: Press and hold the STOP/CANCEL button for 3 seconds, a beep sounds and lock indicator 
lights. 
To cancel the CHILD LOCK: Press and hold the STOP/CANCEL button for 3 seconds until lock indicator on display 
goes off. 
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CLEANING AND CARE 

1. Turn off the oven and remove the power plug 
from the wall socket before cleaning. 

2. Keep the inside of the oven clean. When food 
splatters or spilled liquids adhere to oven 
walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent 
may be used if the oven gets very dirty. Avoid 
the use of spray and other harsh cleaners as 
they may stain, streak or dull the door 
surface. 

3. The outside surfaces should be cleaned with a 
damp cloth. To prevent damage to the 
operating parts inside the oven, water should 
not be allowed to seep into the ventilation 
openings. 

4. Wipe the both sides of the door and window, 
the door seals and adjacent parts frequently 
with a damp cloth to remove any spills or 
spatters. Do not use abrasive cleaner. 

5. Do not allow the control panel to become wet. 
Clean with a soft, damp cloth. When cleaning 
the control panel, leave oven door open to 
prevent oven from accidentally turning on. 

6. If steam accumulates inside or around the 
outside of the oven door, wipe with a soft 
cloth. This may occur when the microwave 
oven is operated under high humidity 
condition. And it is normal. 

7. It is occasionally necessary to remove the 
glass tray for cleaning. Wash the tray in warm 
sudsy water or in a dishwasher. 

8. The roller ring and oven floor should be 
cleaned regularly to avoid excessive noise. 
Simply wipe the bottom surface of the oven 
with mild detergent. The roller ring may be 
washed in mild sudsy water or dishwasher. 
When removing the roller ring from cavity 

floor for cleaning, be sure to replace in the 
proper position. 

9. Remove odors from your oven by combining a 
cup of water with the juice and skin of one 
lemon in a deep microwaveable bowl, 
microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly 
and dry with a soft cloth. 

10. When it becomes necessary to replace the 
oven light, please consult a dealer to have it 
replaced. 

11. The oven should be cleaned regularly and any 
food deposits removed. Failure to maintain 
the oven in a clean condition could lead to 
deterioration of the surface that could 
adversely affect the life of the appliance and 
possibly result in a hazardous situation. 

12. Please do not dispose this appliance into the 
domestic rubbish bin; it should be disposed to 
the particular disposal center provided by the 
municipalities.
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 التنظيف والعناية 
أطفئ الفرن وانزع القابس من مأخذ التيار  .1

 الكهربائي قبل التنظيف.
فرن نظيفة. عندما أبِق الجهة الداخلية من ال .2

تلتصق بقايا الطعام أو السوائل بجدران الفرن، 
امسحها بقطعة قماش رطبة. يمكن استخدام سائل 
تنظيف لطيف في حال اتّسخ الفرن كثيراً. تجنّب 
استخدام الرذاذ وغيره من مواد التنظيف القاسية 

 ألنها قد تترك بقعاً أو تزيل لمعان سطح الباب.
خارجي بقطعة قماش يجب تنظيف الهيكل ال .3

ر األجهزة  رطبة. بهدف الحؤول دون تضرُّ
اإللكترونية داخل الفرن، ال تسمح بتسّرب المياه 

 إلى داخل فتحات التهوئة.
امسح بانتظام الباب والنافذة من كال الجهتين،  .4

سّدادات الباب والقطع المجاورة باستخدام قطعة 
قماش رطبة إلزالة أي سوائل أو بقايا طعام. ال 

 تستخدم مواد تنظيف كاِشطة.
ال تدع لوحة التحّكم تتبلّل. نظّف باستخدام قطعة  .5

قماش ناعمة ورطبة. عند تنظيف لوحة التحّكم، 
اترك باب الفرن مفتوحاً لمنع الفرن من اإلشتغال 

 بشكل عَرضي.
داخل باب الفرن أو في  في حال تراكم البخار .6

محيطه الخارجي، امسحه بقطعة قماش ناعمة. قد 
يتراكم البخار في حال تم تشغيل فرن الميكرويف 

 في ظل رطوبة عالية، وهذا أمر طبيعي.

قد يكون من الضروري أحياناً نزع الصينية  .7
الماء الساخن ب الزجاجية للتنظيف. اغسل الصينية

 والصابون أو في الجالية.
يجب تنظيف دوالب الصينية الدّوارة وأرض  .8

مفرط.  الفرن بانتظام لتجنّب إصدار ضجيج
يكفي أن تمسح أرض الفرن بسائل تنظيف 
لطيف. يمكن غسل دوالب الصينية الدّوارة 

الماء الفاتر والصابون أو في الجالية. عند إزالة ب
دوالب الصينية الدّوارة من أرض الفرن 
للتنظيف، احرص على إعادته إلى مكانه 

 الصحيح.
للتخلّص من الروائح داخل الفرن، امزج كوب  .9

مع العصير وقشر ليمونة حامضة من الماء 
واحدة في وعاء عميق صالح لإلستعمال في 
الميكرويف، ثم شّغل الميكرويف لخمس دقائق. 
امسح الميكرويف جيداً وجففه بقطعة قماش 

 ناعمة.
عندما تضطر إلى تغيير لمبة الفرن، اتصل رجاًء  .10

 ليقوم بتغييرها. بشخص مختصّ 
رواسب  يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة أية .11

من الطعام. في حال عدم إبقاء الفرن نظيفاً قد 
يتلف سطحه، األمر الذي يؤّدي إلى استهالك 

 . بمخاطرالفرن قبل أوانه، كما قد يتسبب 
رجاًء ال ترِم هذا الفرن في مكّب للنفايات  .12

المنزلية، بل يجب التخلّص منه في مكّب النفايات 
 المخصص من البلدية.
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 حلالطهي المتعدد المرا
قد تتطلّب بعض وصفات الطعام ضبط برنامج متعدد المراحل يشمل إذابة الجليد ومستويات عدة من الطاقة. يُظهر المثال 

 التالي الخطوات المتّبعة إلختيار
 برنامج مماثل.

 اختَر برنامج إذابة الجليد السريعة. .1
 اضغط على زّر الطهي المتعدد المراحل .2
 ف.اختَر برنامج الطهي في الميكروي .3
 اضغط على زّر الطهي المتعدد المراحل  .4
 اختَر برنامج طهي آخر في الميكرويف مع مستوى أدنى من الطاقة على األرجح. .5
 اضغط على زّر التشغيل/التشغيل السريع.  .6

 مالحظة:
 ستعمل األضواء المناسبة لتُشير إلى المرحلة التي وصل إليها الفرن.

 لقائية وقائمة الطهي في برنامج الطهي المتعدد المراحل.ال يمكن اختيار خاصية إذابة الجليد الت
 
 

 الطهي التلقائي
للمأكوالت التي يتم طهيها باستخدام صيغة الطهي التالية، من غير الضروري برمجة فترة الطهي ومستوى الطاقة المطلوب 

بهدف القيام بهذا، أِدر قرص للطهي. يكفي أن تحدد نوع المأكوالت التي تريد طبخها فضالً عن وزن هذه المأكوالت. 
" لتحديد وزن المأكوالت التي WEI.ADJالتوقيت/القائمة إلختيار فئة الطعام/طيغة الطهي، ثم اضغط على زر تحديد الوزن "

 تريد طهيها. يبدأ الفرن بالطهي حالما يتم الضغط على زّر التشغيل/التشغيل السريع.
 السمكمن  غ 400على سبيل المثال: لطهي 

 ".6قرص التوقيت/القائمة حتى يظهر على الشاشة الرمز " أِدر .1
 .غ400" إلختيار الوزن WEI.ADJاضغط على زر تحديد الوزن " .2
 اضغط على زّر التشغيل/التشغيل السريع. .3

 
 قائمة الطهي التلقائي

رمز ل للحليب/القهوة و البطاطا، من المهم انها عدد الحصص ال  .1 صيغة الطهي/الطعام ا
 الوزن.

 واحدة الختيار البشار.فقط مرة  .2
تقتصر نتيجة الطهي التلقائي على عوامل مثال تقلُّب التيار  .3

الكهربائي، شكل الطعام وحجمه، تفضيلك الشخصي من حيث 
مستوى نضوج بعض المأكوالت، وحتى أنها تتأثّر بكيفية 
وضعك الطعام في الفرن. في حال وجدت في أية مرحلة من 

ُمرضية، قُم رجاًء بزيادة فترة الطهي أّن النتيجة غير مراحل 
 الطهي قليالً كما تجده مالئماً.

 للمعكرونة يجب اضافة الماء المغلي قبل الطهي. .4
 

 )مل200( الحليب القهوة 1
 )غ( االرز 2 

 )غ( معكرونة 3
 غ)230( بطاطا 4 

 (غ) إعادة تسخين 5
 (غ) السمك 6
 (غ) البيتزا 7
 )غ99(  الفشار 8

 

 ألمان المخصص لألوالدقفل ا
استخدمه لمنع األطفال من تشغيل الفرن بدون إشراف. سيظهر مؤّشر قفل األمان المخصص لألوالد على الشاشة وال يمكن 

 .تشغيل الفرن أثناء تفعيل قفل األمان
ن ويُضيء مؤّشر بهدف تفعيل قفل األمان المخصص لألوالد: اضغط على زّر التوقف/ اإللغاء لثالث ثواٍن، سيصدر صوت طني

 قفل أمان األوالد.
 بهدف إزالة قفل األمان المخصص لألوالد: اضغط على زّر التوقف/ اإللغاء لثالث ثواٍن إلى حين ينطفئ مؤّشر قفل األمان.
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 كيفية ضبط إعدادات الفرن   

 ت للتأكيد بأنك لمست الزّر.كلما تضغط على زّر، يصدر صو

 ضبط الساعة الرقمية
عندما يصبح الفرن جاهزاً للتشغيل، إضغط على زّر 
التوقيت مرة أو مرتين لضبط الساعة الرقمية على شكل 

 ساعة. 24أو  12دورة من 
على سبيل المثال: لنفترض أنك تريد ضبط ساعة الفرن 

 .8:30على الساعة 
 مرتين. اضغط على زّر الساعة مرة أو .1
 8قرص التوقيت/القائمة إلختيار الرقم  أِدر .2

 للساعة.
 اضغط على زّر الساعة. .3
قرص التوقيت/القائمة إلختيار الدقائق إلى  أِدر .4

 "  على الشاشة.8:30حين يظهر "
اضغط على الساعة لتأكيد اإلعدادات. يمكنك  .5

الضغط على زّر الساعة مرة واحدة للتحقق من الوقت 
 خالل عملية الطهي.

 الطبخ في الميكرويف
للطبخ باستخدام زّر تشغيل الميكرويف فقط، اضغط 
على زّر التشغيل عدة مرات إلختيار مستوى الطاقة 
المطللوب عند الطهي، ثم استخدم قرص 
التوقيت/القائمة لتحديد مدة الطهي المرغوبة. تبلغ 

 دقيقة. 60أطول فترة طهي 
ط على اختَر مستوى الطاقة المطلوب من خالل الضغ

 زّر التشغيل:
 اضغط على زّر 

 التشغيل

مستوى الطاقة  
 عند الطهي

 %100 مرة
 %80 مرتين

 %60 مرات 3
 %40 مرات 4
 %20 مرات 5
 0 مرات 6

 
في  ييد الطهعلى سبيل المثال، لنفترض أنك تر

 %.60الميكرويف لدقيقة واحدة على مستوى طاقة يبلغ 
 مرات. 3اضغط على زّر التشغيل  .1
 "1:00ر قرص التوقيت/القائمة ليظهر على الشاشة "أدِ  .2

 اضغط على زّر التشغيل/التشغيل السريع. .3
 التشغيل السريع

تتيح لك هذه الميزة تشغيل الفرن بسرعة. تبلغ أطول 
 دقيقة. 12فترة طهي 

اضغط على زّر التشغيل/التشغيل السريع لعدِد من 
المرات من أجل ضبط فترة الطهي المطلوبة، عندئٍذ 

 سيشتغل الفرن على الفور.

 إذابة الجليد تلقائياً 
يتيح لك الفرن إذابة الجليد عن اللحوم، الدجاج وثمار 
البحر. يتم تعديل الوقت والقوة المطلوبة إلذابة الجليد 

 بشكل تلقائي حالما يتم تحديد وزن الطعام.
على سبيل المثال: لنفترض أنك تريد إذابة الجليد عن 

 .غ600قريدس وزنه 
ضع القريدس الذي تريد إذابة الجليد عنه في  .1

 الفرن.
 اضغط على زّر إذابة الجليد التلقائية لمرة واحدة. .2
غ 600إلختيار وزن  أِدر قرص التوقيت/القائمة .3

 غ).1800غ و100(يتراوح الوزن بين 
 اضغط على زّر التشغيل/التشغيل السريع. .4

خالل عملية إذابة الجليد، سيتوقف النظام عن العمل 
برهة ويُصدر صوت طنين لتذكير المستخِدم  بتغيير ل

وجهة الطعام، بعد ذلك اضغط مجدداً على زّر 
 عملية إذابة الجليد. لمتابعةالتشغيل/التشغيل السريع 

 إذابة الجليد السريعة
يمكن  الفرن إذابة الجليد بسرعة عن الطعام بحسب 

 دقيقة. 60الوقت الذي برمجته. تبلغ أطول فترة طهي 
سبيل المثال: لنفترض أنك تريد إذابة الجليد عن  على

 :القريدس
ضع القريدس الذي تريد إذابة الجليد عنه في  .1

 الفرن.
 اضغط على زّر إذابة الجليد السريعة لمرة واحدة. .2
 أِدر قرص التوقيت/القائمة لتحديد فترة الطهي. .3
مجدداً. على زّر التشغيل/التشغيل السريع اضغط .4
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 حة التحّكملو
  شاشة القائمة 
 .تعرض وقت الطهي، التشغيل، مؤّشرات العمل والساعة 

 زّر التشغيل 

  اضغط على هذا الزّر بضع مرات لضبط 
 درجة الطهي في الميكرويف.

 الساعة 
   إضغط على هذا الزّر للبدء بضبط ساعة الفرن، وأوقفها

 بالضغط على الزر من جديد.

 " تعديل الوزنWEI.ADJ" 
  .إضغط على هذا الزّر لتحديد وزن الطعام أو عدد الحصص 

  ًإذابة الجليد تلقائيا 

  .إضغط على الزّر إلذابة الجليد بحسب الوزن 

   إذابة الجليد بسرعة 

   الجليد من خالل ضبط الوقت. إلذابةإضغط على الزّر 

  مراحلال المتعددالطهي 

   مرحلتين أو ثالثة في برنامج استخدم هذا اإلعداد لضبط
 الطهي.

 ت/القائمةيوقتال 

  .قم بتدوير القرص لتحديد مدة الطبخ 

  القرص إلختيار قائمة الطبخ. أِدر 

 التشغيل/التشغيل السريع 

  .إضغط على الزّر لبدء برنامج الطهي 
   .اضغط بضع مرات لتشغيل الفرن بسرعة 

 إيقاف/إلغاء 
   إللغاء اإلعدادات أو إلعادة ضبط الفرن اضغط على الزّر

 طهي.للقبل اختيار برنامج 

    اضغط على الزر مرة واحدة إليقاف عملية الطهي مؤقتاً، أو
 مرتين إللغاء عملية الطهي بالكامل.

  .يُستخَدم الزّر أيضاً لوضع قفل أمان لألطفال 
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 نظام قفل األمان في الباب .1

 نافذة الفرن .2

 دوالب الصينية الدّوارة .3

 لوحة التحّكم .4

ه الموجات .5  موجِّ

 الصينية الزجاجية .6

 

 دليل أدوات الفرن  
اد المواد المثالية لصنع أدوات الميكرويف هي المو .1

رق الوعاء تالشفافة ألنها تسمح  لألشعة بأن تخ
 وتسّخن الطعام.

رق المعدن، تال يمكن ألشعة الميكرويف أن تخ .2
لذلك يجب أال يتم استخدام األدوات المعدنية أو 

 األطباق التي يتخللها المعدن.
ال تستخدم منتجات ورقية أُعيد تصنيعها عند  .3

الطبخ في الميكرويف ألنها قد تحتوي على قطع 
 معدنية صغيرة والتي بدورها قد تتسبب

 بشراراٍت و/أو حريق.
يُنصح باستعمال األطباق الدائرية/ البيضويّة عوضاً  .4

عن األطباق المربّعة/ المستطيلة ألّن زوايا الطعام قد 
 تُطهى بشكل مفرط.

يمكن استخدام  قطع صغيرة من األلومنيوم للحؤول  .5
دون اإلفراط في طهي المناطق المعّرضة. لكن 
احترس لئال تستخدم الكثير من األلومنيوم وحافظ 

سم) بين األلومنيوم   2,54على مسافة إنش واحد (
 وحجرة الفرن.

 صحيحة.تُمثّل الالئحة أدناه دليالً عاماً لمساعدتك على استخدام األدوات ال
 

 الميكرويف أدوات الطبخ
 نعم زجاج مضاد للحرارة

 ال زجاج غير مضاد للحرارة
 نعم أدوات خزفية  مضادة للحرارة

 نعم طبق بالستيكي مخصص للميكرويف
 نعم مناديل المطبخ الورقية

 ال صينية معدنية
 ال رّف معدني

 ال ورق ألومنيوم وأوعية ألومنيوم
 

 أسماء القِطع
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 مبادئ الطهي في الميكرويف   
في  األسمكضع الطعام بحذٍر. ضع الجوانب  .1

 اإلتجاه الخارجي للصحن.
. اطبخ الطعام ألقصر مدة الطهيانتبه إلى فترة  .2

إّن  .عند الحاجة الطهيمحددة وقم بزيادة فترة 
قد ينبعث منها دخان هيها المأكوالت التي أُفِرط ط

 أو تندلع فيها النيران.
. من شأن األغطية منع الطهيغطِّ الطعام أثناء  .3

 بشكل متساٍو. وطهيهتناثر الطعام 

قُم بتغيير وجهة الطعام مرةً أثناء الطهي في  .4
الميكرويف لتسريع عملية طهي المأكوالت مثل 

. يجب تغيير وجهة الدجاج أو لحم البرغر
المأكوالت الكبيرة الحجم مثل المشاوي مرة واحدة 

 على األقل.
بّدل وجهة المأكوالت مثل كرات اللحم من األعلى  .5

إلى األسفل ومن وسط الطبق إلى الجهة الخارجية 
 .الطهيفي منتصف عملية 

 

 تعليمات التأريض     
 يجب تأريض هذا الجهاز. هذا الفرن مجهّز بكابل فيه
سلك مؤرَّض مع قابس مؤّرض. يجب أن يتم توصيله 
بمأخذ كهربائي مؤرَّض ومرّكب كما يجب. في حال 
حصول قِصر في الدائرة الكهربائية، يمكن للتأريض 
أن يقلّص خطر حدوث صدمة كهربائية من خالل 
توفير سلك  فرعي لعبور التيّار الكهربائي. يُنصح 

ن . من الخطر باستخدام دارة كهربائية منفصلة للفر
استخدام قوة فلطية مرتفعة ألنها قد تسبب حريقاً أو 

 حوادث أخرى قد تُلحق ضرراً بالفرن.
: إّن اإلستخدام الخاطئ للقابس المؤّرض قد تحذير

 يؤّدي إلى حدوث صدمة كهربائية.
 مالحظة: 

في حال كانت لديك أية أسئلة حول التأريض أو  .1
صي الكهرباء أو التعليمات الكهربائية، استشر اختصا

 عامل صيانة مختّص.
 

ال يتحّمل المصنِّع أو التاجر أّي مسؤولية تجاه الضرر  .2
 الملَحق بالفرن أو إّي إصابة شخصية ناتجة عن عدم

 بالكهرباء. التقيّد بإجراءات وصل الفرن
 

 وفقاً للرموز التالية: تم تلوين أسالك الكابل الرئيسي
 األخضر واألصفر = أرضي

 حايداألزرق = م
 البني = مباشر

 

 قبل أن تتّصل بمركز الصيانة   
 في حال لم يعمل الفرن:

تأّكد من أّن قابس الفرن متّصل بالكهرباء بشكل  .1
محَكم. في حال لم يكن كذلك، انزع القابس من 

ثواٍن ثم عاود وصله  10مأخذ التيّار، انتظر 
 بالكهرباء بإحكام.

رقة تحقق من عدم وجود صمامة كهربائية محت .2
أو من عدم تفعيل قاطع الدارة الكهربائية 
الرئيسي. في حال عدم وجود مشكلة في 

 اإلحتمالين المذكورين، 

 باستخدام جهاز آخر. افحص المأخذ الكهربائي
تحقق من أّن لوحة التحّكم مبرَمجة بشكل صحيح  .3

 وأنّه قد تّم ضبط ساعة التوقيت.
عيل نظام تحقق من أّن الباب مقفل بإحكام بحيث تم تف .4

قفل األمان في الباب. وإال فإّن طاقة الميكرويف لن 
 تتدفّق داخل الفرن.

 
في حال لم تنجح أّي من التدابير أعاله بإصالح المشكلة، عندئٍذ إتصل بعامل صيانة مختّص. ال تحاول تصليح الفرن 

 بنفسك.
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 المواصفات
 واط (ميكرويف) 1200هرتز،   50فُلط ~  230 استهالك الطاقة:

 واط 700 الطاقة الكهربائية:
التردد الكهربائي المطلوب لتشغيل 

 
 ميغا هرتز 2450

 360مليمتر(العرض)* 452مليمتر (الطول)*  262 المقاييس الخارجية:
 315مليمتر (الطول)* 198 المقاييس الداخلية للفرن:  

 كلغ 10,5حوالى  الوزن الصافي:  

 

 التركيب
مواد التوضيب من داخل باب  نزعتتأّكد من أنك  .1

 الفرن.
تحذير: تحقق من عدم وجود أّي ضرر في الفرن  .2

ل غير مثبّت مثال  انبعاج في الباب  أو  تركيبه بشك
جيداً، ضرر في سّدادات الباب وأسطح اإلغالق، 
كسور أو عدم تثبيت لمفصالت الباب ومزلجاته، 
باإلضافة إلى انبعاجات داخل حجرة الفرن أو في 
الباب. في حال وجود أّي ضرر، ال تشّغل الفرن 

 واتّصل بعامل صيانة مختّص.
يجب وضع فرن الميكرويف على أرٍض مسطّحة،  .3

لتتحّمل وزنه ووزن األطعمة الثقيلة التي قد ثابتة  
 يتم طبخها في الفرن.

ال تضع الفرن في أماكن ساخنة، رطبة، فيها نسبة  .4
 رطوبة عالية، أو قرب مواد قابلة لإلشتعال.

لكي يعمل الفرن بشكل صحيح، يجب أن  يكون  .5
سم فوق  20تدفّق الهواء فيه كافياً. اترك مساحة 

سم من الجهتين. ال  5وسم في الخلف  10الفرن، 
أو تسّد أّي فتحات في الفرن. ال تنزع أرُجل  تغطِّ 

 الفرن.
ال تشّغل الفرن إذا لم تكن الصينية الزجاجية،  .6

 دوالب الصينية والمقبض في مكانها الصحيح.
ك الكهربائي غير متضّرر وبأنه لتأّكد من أّن الس .7

ليس مقَحماً تحت الفرن أو موضوعاً على أّي سطح 
 .أو حادّ ساخن 

لوصول إلى مأخذ التيار يجب أن يكون من السهل ا .8
للتمّكن من نزع القابس بسهولة في  الكهربائي

 الحاالت الطارئة.
 ال تستخدم الفرن في الهواء الطلق. .9

 

 التشويش على األجهزة الالسلكيّة
إّن تشغيل فرن الميكرويف قد يشّوش على جهاز 

 بهة.الراديو، التلفزيون أو األجهزة المشا
يمكن تقليص نسبة التشويش أو إزالته باتّخاذ التدابير 

 التالية:
 نّظف الباب وأسطح اإلغالق في الفرن. .1
 التلفزيون. غيّر اتّجاه هوائي جهاز الراديو أو .2

بّدل موضع فرن الميكرويف بناًء على مكان  .3
 جهاز اإلستقبال.

 .ضع  الميكرويف في مكان بعيد عن الجهاز .4
أخذ مختلف حتى يكون م يضع الميكرويف ف .5

الميكرويف وجهاز الراديو أو التلفويون على 
 دارة كهربائية مختلفة.
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 تعليمات مهمة للسالمة
 

 
عن��د اس��تخدام األجه��زة الكهربائي��ة، يج��ب التقيّ��د دائم��اً 

 بمحاذير السالمة األساسية، بما فيها التالي:

لتقل����يص خط����ر اإلص����ابة بح����روق، ص����دمة  :تح����ذير
ض األش�خاص لإلص��ابة  كهربائي�ة، ان�دالع حري��ق، تع�رُّ

 طة:فرأو لموجات الميكرويف الم
 اقرأ التعليمات كافة قبل استخدام الفرن. .1
م ألجله�ا  .2 ال تستخدم هذا الف�رن إال للغاي�ة الت�ي ُص�مِّ

كما هو مذكور في هذا الكتيّ�ب. ال تس�تخدم أبخ�رة 
أو م��واداً كيميائي��ة  تس��بب التآك��ل ف��ي ه��ذا الف��رن. 
م ه��ذا الن��وع م��ن األف��ران خصيص��اً لتس��خين  ُص��مِّ

ماً ل����إن����ه األك����ل، طبخ����ه أو تجفيف����ه.  يس مص����مَّ
 لإلستعمال الصناعي أو الِمخبَري.

 ال تشّغل الفرن عندما يكون فارغاً. .3
ال تشّغل الفرن إذا كان السلك أو القابس متض�رراً،  .4

إذا ل����م يك����ن يعم����ل بش����كل ص����حيح أو إذا ك����ان 
متضرراً أو تّم إيقاعه على األرض. في حال كان 
الس��لك الكهرب��ائي تالف��اً، يج��ب اس��تبداله م��ن قِب��ل 

كة المص���نِّعة، عام���ل الص���يانة المعتَم���د أو الش���ر
 شخٍص مؤهَّل من أجل تفادي المخاطر.

تح���ذير: ال تس���مح ل���ألوالد باس���تخدام الف���رن ب���دون  .5
إش���راف إال إذا تلقّ���وا تعليم���ات ك���ي يتمّكن���وا م���ن 

م�ن بع�د أن يكون�وا ق�د فهم�وا أاستخدام الفرن بشكل 
 المخاطر المتأتّية عن اإلستخدام الخاطئ.

 خطر اندالع حريق داخل الفرن:بهدف تقليص  .6
عند تسخين المأكوالت في وعاء م�ن البالس�تيك  •

د م�ن  أو الورق، تحقق م�ن الف�رن بانتظ�ام للتأّك�
 عدم اندالع حريق.

األكي��اس الورقي��ة أو  الس��لكيّة م��ن ان��زع األربط��ة •
 البالستيكية قبل وضع األكياس في الفرن.

إذا الحظت انبع�اث دخ�ان، أطف�ئ الف�رن أو ان�زع  •
ابس م��ن الكهرب��اء وأب��ِق الب��اب مغلق��اً إلخم��اد الق��

 اللهب.
ال تس����تخدم حج����رة الف����رن للتخ����زين. ال تت����رك  •

منتج���ات ورقي���ة، أدوات الطه���ي أو الطع���ام ف���ي 
 الفرن عندما ال يكون قيد اإلستخدام.

حذير: يجب أال ي�تم تس�خين الس�وائل وغيره�ا م�ن ت .7
 المأكوالت في أوعية مقفلة ألنهاُعرضة لإلنفجار.

 

 سخين المشروبات ف�ي الميكروي�ف ق�د ي�ؤّدي إل�ىإّن ت .8
اإلنفج��ار المت��أّخر المفع��ول بع��د الغلي��ان، ل��ذلك يج��ب 

 اتّخاذ الحذر عند اإلمساك بالوعاء.
ال تقلي الطعام في الفرن. إّن الزي�ت الس�اخن ق�د يُلح�ق  .9

 فرن وأدواته وقد يتسبب حت�ى بح�روقضرراً بقِطع ال
 في الجلد.

ش�ره والب�يض المس�لوق الب�يض بق يجب أال ي�تم تس�خين .10
غير المقطّع في الميكرويف ألن�ه ق�د ينفج�ر حت�ى بع�د 

 انتهاء عملية التسخين.
اثق��ب األطعم��ة المغلّف��ة بقش��رة س��ميكة مث��ل البطاط��ا،  .11

 القْرع، التفاح والكستناء قبل الطبخ.
يج����ب تحري����ك أو َخ����ّض محت����وى زجاج����ات حلي����ب  .12

األطفال أو مراطبين طعام األطفال ويجب التحقق من  
 لحرارة قبل تقديمها للطفل بهدف تجنّب الحروق.ا

قد تصبح أدوات الطبخ ساخنة بسبب الحرارة المنقول�ة  .13
من المأكوالت التي تم تسخينها. قد تحتاج إلى قفّ�ازين 

 لإلمساك بأداة الطبخ.
يجب التأّكد من أّن أدوات الطبخ مناسبة لإلستعمال في  .14

 فرن الميكرويف.
خص غي�ر متخص�ص تحذير: من الخطر أن يحاول ش� .15

تص����ليح الف����رن ون����زع الغط����اء ال����ذي يحم����ي م����ن 
 الموجات المنبعثة من الميكرويف.

، الفئ��ة ب م��ن 2ه��ذا المن��تج ين��درج ض��من المجموع��ة  .16
هي  2ة والطبية. المجموعة األجهزة الصناعية، العلميّ 

التي تشمل كافة األجه�زة الص�ناعية، العلمي�ة والطبيّ�ة 
الراديوية و/أو تُستخدم التي تولّد عمداً طاقة الترددات 

 عل��ى ش��كل أش��عة كهرومغناطيس��ية لمعالج��ة الم��واد،
وفي المعّدات التي تُطلق الشرارات. أما األجهزة التي 
تندرج ضمن الفئة ب، فهي أجهزة مناسبة لإلس�تعمال 
المنزل����ي وف����ي المن����ازل المتص����لة مباش����رةً بش����بكة 
كهربائي��ة ذات ق��وة فُلطيّ��ة متدنّي��ة والت��ي تغ��ّذي ع��ادةً 

 األبنية السكنية.
هذا الجهاز ليس مخصصاً ليستخدمه األش�خاص (بم�ن  .17

فيهم األوالد) المعّوقين جسدياً، حسياً أو عقلياً، أوالذين 
خض����عوا ا يفتق����رون إل����ى الخب����رة والمعرف����ة، إال إذ

لإلشراف أو تلقّوا تعليمات من شخص مس�ؤول ح�ول 
 كيفية استخدام الفرن وذلك لسالمتهم . 

 الد للحرص على أال يلعبوا بالفرن.يجب مراقبة األو .18
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ض المفرط لألشعة المنبعثة من فرن الميكرويف  تدابير لتجنّب التعرُّ
ال تحاول تشغيل هذا الفرن عندما يكون الباب مفتوحاً ألّن تشغيله مع إبقاء الباب مفتوحاً قد يؤّدي إلى  .1

ض المؤذي ألشعة الميكرويف. من المهم أال تتال  عب بمفاتيح تعشيق السالمة.التعرُّ
ا تضع أّي غرض بين واجهة الفرن والباب وال تسمح بتراكم األوساخ أو بقايا مواد التنظيف على ل .2

 أسطح الفرن.
 كان متضرراً. من المهم جداً أن يُقفل باب الفرن بشكل جيد وبأال يكون ثمة ضرر في ذاا تشّغل الفرن إل .3

a. ،(إنبعاج) الباب 
b. الباب (مكسورة أو مرخيّة)، المفصالت ومزالجات 
c. .سّدادات الباب وأسطح اإلغالق 

 كفوء. إال على يد عامل صيانةه أو تصليحالفرن جب أال يتم تعديل ي .4

 الفهرست
 

ض المفرط لألشعة المنبعثة من فرن الميكرويف  1...............تدابير لتجنّب التعرُّ
 2......................................................................تعليمات مهمة للسالمة

 3...................................................................................المواصفات
 3.......................................................................................التركيب

 3ة.........................................................سلكيالتشويش على األجهزة الال
 4............................................................في الميكرويف  يمبادئ الطه
 4...........................................................................تأريضتعليمات ال

 4.............................................................بمركز الصيانةقبل أن تتصل 
 5...........................................................................دليل أدوات الفرن

 5..................................................................................أسماء القِطع
 6.................................................................................لوحة التحّكم

 7................................................................كيفية ضبط إعدادات الفرن
 9............................................................................التنظيف والعناية
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 كتيب التعليمات

 

 صنع في الصين

 

 اقرأ كافة تعليمات السالمة والتشغيل وتقيد بها قبل استخدام هذا المنتج للمرة االولى

 Campomatic S.R.L. Via Configliachi 5/B. 35031,  ,ITALIA Padova Terme Abano 
www.campomatic.com 
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