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 اىَ٘اصفاخ اىفٍْح ىيفشُ  اىقغٌ األٗه

 

 13105اىَ٘دٌو 

( +II 2E+3) ٔٛم اٌغبى

 G20 20  /G25: اٌغبى اٌـج١وٟ

١ٍِٟ ثبه   25

 G30 28-30: غبى اٌجزوٚي اٌَّبي

 /G31 37  ١ٍِٟ ثبه

( 3000-1)( ٚاؽ-اٌولك)اٌّٛلل اٌىج١و 

( 1750-2)( ٚاؽ-اٌولك) اٌوبكٞاٌّٛلل 

( 1000-1)( ٚاؽ-اٌولك)اٌّٛلل اٌظغ١و 

١ٌزوًا  58ٍوخ اٌفوْ 

و١ٍٛ ٚاؽ  2.1اٌفوْ  للهح

و١ٍٛ ٚاؽ  2.1ِشٛاح اي للهح

اعّبٌٟ االٍزـبهخ 

( اٌفوْ+ اٌّٛالل )
و١ٍٛ ٚاؽ  4.2+ و١ٍٛ ٚاؽ  7.5

ثٛاٍـخ اٌيه اإلشوبي 

و١ٍٛ ٘وري  60-50/ فٌٛؾ  230اٌزوكك /  اٌفٍـ١خ

األثوبك 

ٍُِ  600اٌووع 

ٍُِ  600اٌـٛي 

ٍُِ  860االهرفبم   

اىفشُ  ظضاءأ

 ثبة اٌفوْ. 1

 لجؼخ اٌجبة. 2

 َفجيح ايِمال. 3

 األىهاه. 4

 ىه اإلشوبي. 5

 ٌٛؽخ اٌزؾىُ. 6

 اٌظ١ٕ١خ اٌو٠ٍٛخ. 7

 غال٠خ اٌمٙٛح/ َِٕل اٌووٛح . 8

 اٌشجىخ. 9

 اٌغـبء اٌيعبعٟ. 10

 
أقغاس تخاخاخ اىفشُ ٍٗ٘اقذ اىغثخ 

اٌّٛلل ٔٛم اٌغبى 

اٌظغ١و 

اٌّٛلل 

اٌّزٍٛؾ 

اٌّٛلل 

اٌىج١و 

ِٛلل 

اٌفوْ 

ِٛلل 

اٌّشٛاح 

G20 20   0.72 0.97 1.150 1.00 1.20 

G25 25  0.72 0.97 1.150 1.00 1.20 

G30 30   0.50 0.65 0.85 0.65 0.80 

G31 37   0.50 0.65 0.85 0.65 0.80 

G30 50   0.43 0.58 0.75 0.55 0.70 

/ و١ٍٛ ٚاؽ )اٍزٙالن اٌغبى اٌـج١وٟ 

 (ٍبهخ

1 1.75 3 1.9 2.7 

و١ٍٛ ٚاؽ )اٍزٙالن غبى اٌجزوٚي اٌَّبي 

( ٍبهخ/ 
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القسم الول  المواصفات الفنية للفرن

+)II 2E+3 (نوع الغاز

طبيعي:  غاز ال  G20 20  /G25ال
  ميلي بار25

 G30 28-30غاز البترول المسال: 
/ G31 37ميلي بار 

)3000-1(العدد-واط)الموقد الكبير (
)1750-2(العادي (العدد-واط)الموقد 

)1000-1(العدد-واط)الموقد الصغير (
 ليترا58Fسعة الفرن

 كيلو واط2.1 الفرنقدرة
 كيلو واط2.1 المشواةقدرة

ستطاعة مالي ال إج
 كيلو واط4.2 كيلو واط + 7.5المواقد + الفرن)(

بواسطة الزرالشعال
 كيلو هرتز60-50 فولط / 230 / الترددالفلطية

البعاد
 ملم600العرض
 ملم600الطول

أقطار بخاخات الفرن ومواقد الطبخ ملم860الرتفاع
قدنوع الغاز  المو

صغي ال
ر

قد  المو
المتوسط

قد  المو
الكبير

قد  مو
الفرن

قد مو
المشواة

G20 20  0.720.971.1501.001.20
G25 25 0.720.971.1501.001.20
G30 30  0.500.650.850.650.80
G31 37  0.500.650.850.650.80
G30 50  0.430.580.750.550.70

لو واط / طبيعي (كي غاز ال ستهلك ال  ا
ساعة)

11.7531.92.7

 استهلك غاز البترول المسال (كيلو واط
/ ساعة)

73127218138197

أجزاء الفرن
باب الفرن. 1
. قبضة الباب2
. مقلة الخvبز3
. الزرار4
. زر الشعال5
. لوحة التحكم6
. الصينية العلوية7
. مسند الركوة / غلية القهوة8
. الشبكة9

. الغطاء الزجاجي10
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ملحظات هامة للسلمةالقسم الثاني
 إن هذا الفرن مصنع من أجل الستخدام في إعداد الوجبات المنزلية العادية. نرجو عدم استعماله لغراض

أخرى.
التركيب

 يجب أن يقوم الموظف المختص بتركيب هذا الجهاز بحسب تعليمات المصنع ومعايير السلمة ذات-
الصلة.

إن هذا الجهاز ثقيل. لذلك يرجى الحذر عند تحريكه.-
قم بإزالة جميع طبقات الحماية وأغلفة الشحن والزيوت من الجهاز قبل الستعمال للمرة الولى.-
تأكد من توافق التمديدات الكهربائية مع النوع الوارد في لوحة التصنيف.-
ل تحاول تعديل الجهاز في أي طريقة كانت.-
 هرتز.50 فولط – 230التيار الكهربائي المستخدم في الجهاز هو -
  ميلي  بار/G20 20نوع الوقود المستخدم في  الجهاز هو الغاز الطبيعي. ضغط الغاز الطبيعي هو -

G25 25.ميلي بار  
يجب تأريض هذا الجهاز.: تحذير

 
يجب التأكد من أن جميع المفاتيح في وضعية الغلق عند النتهاء من الطبخ.

يد الكهربائي • يوز) التمد قدرة  فاصمة (ف كن  لم ت يام6إذا  فؤ الق ني كهربائي ك من ف   أ، يرجى الطلب 
 أ.6بتوصيل فيوز 

 يرجى التأكد من أن قابس (فيشة) الكهرباء الخاص بالفرن يسمح بأن يكون نزع الكابل الرضي هو•
حد اللزم.  من ال كثر  بائي أ سلك الكهر سحب ال تم  لو  ما  لخير في ا
باء ظام الكهر لى ن توي ع لك ل يح كان منز ضرار إذا  عن ال سؤولة  ير م جة غ شركة المنت  إن ال

الرضية.
ضي. • مدخل أر هو  مدخل  بار أن ال لى اعت ضي ع بائي أر خرج كهر مع م فرن  ستعمال ال جب ا ي

إن الشركة غير مسؤولة في حال تم استخدام المنتج دون تأريض.
تدعها• حرارة ول  صادر ال عن م يدة  بالفرن بع صة  باء الخا سلك الكهر غاز وأ نابيب ال لى أ  حافظ ع

تلمس الفرن، وأبعدها عن السطح الساخنة والحواف الحادة والمدببة.
في حال تلف أو ضرر كابل التغذية، يرجى التصال بأقرب مركز خدمات لستبداله بكابل جديد.•
يتم التوصيل فقط من قبل شركة لتوزيع الغاز، أو من قبل الخبير المفوض من قبل خدمة العملء.•
يجب أن تتمتع الغرفة التي يتم تركيب الفرن فيها بالتهوية الجيدة.•
 بجانب اللوحة المطبوعة على الفرن.الملصقيمكنك رؤية منظم الغاز على •
مع نوع• غاز والضغط)  ية (ال فرن يرجى التأكد من ملءمة شروط التوصيلت المحل بل توصيل ال  ق

الفرن.
مات• صحيح وتعلي يع ال قاF للتجم صيل وف تم التو جب أن ي شفاط. وي مع  تج  هذا المن صل  كن و  ل يم

 التوصيل. يرجى النتباه جيداF لمتطلبات التهوية. ويجب أن تكون المسافة بين الجهاز والغطاء ل تقل
عن المسافة الواردة في دليل استخدام الغطاء.

 ). يمكن وضع الجهاز بجانب قطعة من1 / 2الفصل يمكن تركيب الفرن بين قطعتين من الثاث. (•
 الثاث يكون عمقها أطول من عمق الفرن، على أن تكون المسافة الفقية بينه وبين الخزانات العالية

  ملم، ويمكن في هذه الحالة وضع قطعة أثاث نصف طولية على الجانب300أو الجدران ل تقل عن 
هاز.  من الج لخر  يةا جة  لعمل ناك حا كون ه ندما ل ي فاع ع لى ارت ثاث ع طع ال يق ق كن تعل  ويم

 ملم.650ها ،  ويجب أل تقل المسافة العمودية عن تشغيل
 إذا لم يكن الغاز المستخدم متوافقاF مع الجهاز يرجى التصال بفني الخدمات أو بشركة توزيع الغاز،•

 وسوف يقوم موزع الغاز بضبط الجهاز ليتوافق مع نوع الغاز بحيث يمكن استخدام الغاز بالطريقة
النسب والسرع.

•.Fالعمليات التي تحتاج إلى استخدام معدات يجب أن يقوم بها فني الخدمات المختص حصرا
 يقوم الفني المرخص له من قبل شركة توزيع الغاز أو الخدمات الفنية حصراF بتوصيل الجهاز. وبهذه•

 الطريقة يمكن ضمان أن تتم مراعاة التعليمات القانونية والشروط الفنية في توصيل الغاز لشركات
التوزيع. يمكن الطلع  على المزيد من المعلومات الهامة حول هذه النقطة في قسم تركيب الفرن.

ية أو • ية للجهاز صدمة كهربائ يات والصلحات غير النظام سبب العمل بائي يمكن أن ت ماس كهر  .ت
يرجى البتعاد عن مثل هذه العمال التي قد تتلف للجهاز أو تسبب خطر الصابة.

يجب أل يتم توصيل هذا الجهاز إلى مدخنة أو قناة تهوية.•
ضروري• من ال لذا ف شغيلها،  كان ت في م جو  بة ال حرارة ورطو من  يد  غاز تز لة بال قد العام  إن الموا

 الحصول على تهوية جيدة لمكان تركيب الجهاز ويكفي فتح البواب والنوافذ. إل أنه يجب الحصول
على تهوية كثيفة أو استخدام الشفاطات في حال استخدام الفرن لمدة طويلة أو باستمرار.

 يمكن لقطرات الزيت السائلة أو الجسام شديدة الحرارة خلل عمليتي الغلي أو القلي أن تلتقط النار•
بسهولة وأن تتسبب بإحداث الحرائق. يرجى المحافظة على عملية القلي تحت السيطرة.

فرن أو تتلف فيما لو لمست الجزاء الساخنة من• بة من ال  يمكن أن تتضرر كابلت التوصيل القري
الفرن. لذلك ينبغي ترك مسافة كافية بين الفرن والكابلت والتوصيلت.

يرجى عدم استخدام المواقد للتدفئة. ويرجى عدم وضع أي وعاء فارغ على موقد مفتوح.•
 هذا الفرن مزود بجهاز لخماد اللهب. فإذا حدث أي تسريب للغاز يقوم هذا الجهاز بقطع الغاز خلل•

ثوان.
مع• نة  سافة ممك طبيعي بأقصر م غاز ال فذ لل بترولي المسال أو من غاز ال بأنبوب لل فرن  صيل ال  قم بتو

  سم لسباب125مراعاة عدم التسريب. يجب أل يزيد طول الخراطيم البلستيكية المستخدمة على 
تتعلق بالسلمة.

 تصدر عن الفرن حرارة ورطوبة عند الستخدام، لهذا يرجى التأكد من التهوية الجيدة للمطبخ. قم•
بفتح منافذ التهوية الطبيعية، أو قم بتركيب ملحق تهوية آلي (مروحة شفط).

عاد• جب إب شواة. ي ستعمال الم تم ا ندما ي حرارة ع شديدة ال ها  صول إلي كن الو لجزاء المم كون ا  قد ت
الطفال وعدم لمس أي من أقسام التسخين داخل الفرن.

عن• فة  نات اللي عاد الطفال والحيوا جب إب ساخناF. ي فرن  كون ال ندما ب تاF ع فرن بتا جاج ال مس ز  ل تل
الفرن خلل عمله.

ملحظات هامة للسلمةالقسم الثاني
 إن هذا الفرن مصنع من أجل الستخدام في إعداد الوجبات المنزلية العادية. نرجو عدم استعماله لغراض

أخرى.
التركيب

 يجب أن يقوم الموظف المختص بتركيب هذا الجهاز بحسب تعليمات المصنع ومعايير السلمة ذات-
الصلة.

إن هذا الجهاز ثقيل. لذلك يرجى الحذر عند تحريكه.-
قم بإزالة جميع طبقات الحماية وأغلفة الشحن والزيوت من الجهاز قبل الستعمال للمرة الولى.-
تأكد من توافق التمديدات الكهربائية مع النوع الوارد في لوحة التصنيف.-
ل تحاول تعديل الجهاز في أي طريقة كانت.-
 هرتز.50 فولط – 230التيار الكهربائي المستخدم في الجهاز هو -
  ميلي  بار/G20 20نوع الوقود المستخدم في  الجهاز هو الغاز الطبيعي. ضغط الغاز الطبيعي هو -

G25 25.ميلي بار  
يجب تأريض هذا الجهاز.: تحذير

 
يجب التأكد من أن جميع المفاتيح في وضعية الغلق عند النتهاء من الطبخ.

يد الكهربائي • يوز) التمد قدرة  فاصمة (ف كن  لم ت يام6إذا  فؤ الق ني كهربائي ك من ف   أ، يرجى الطلب 
 أ.6بتوصيل فيوز 

 يرجى التأكد من أن قابس (فيشة) الكهرباء الخاص بالفرن يسمح بأن يكون نزع الكابل الرضي هو•
حد اللزم.  من ال كثر  بائي أ سلك الكهر سحب ال تم  لو  ما  لخير في ا
باء ظام الكهر لى ن توي ع لك ل يح كان منز ضرار إذا  عن ال سؤولة  ير م جة غ شركة المنت  إن ال

الرضية.
ضي. • مدخل أر هو  مدخل  بار أن ال لى اعت ضي ع بائي أر خرج كهر مع م فرن  ستعمال ال جب ا ي

إن الشركة غير مسؤولة في حال تم استخدام المنتج دون تأريض.
تدعها• حرارة ول  صادر ال عن م يدة  بالفرن بع صة  باء الخا سلك الكهر غاز وأ نابيب ال لى أ  حافظ ع

تلمس الفرن، وأبعدها عن السطح الساخنة والحواف الحادة والمدببة.
في حال تلف أو ضرر كابل التغذية، يرجى التصال بأقرب مركز خدمات لستبداله بكابل جديد.•
يتم التوصيل فقط من قبل شركة لتوزيع الغاز، أو من قبل الخبير المفوض من قبل خدمة العملء.•
يجب أن تتمتع الغرفة التي يتم تركيب الفرن فيها بالتهوية الجيدة.•
 بجانب اللوحة المطبوعة على الفرن.الملصقيمكنك رؤية منظم الغاز على •
مع نوع• غاز والضغط)  ية (ال فرن يرجى التأكد من ملءمة شروط التوصيلت المحل بل توصيل ال  ق

الفرن.
مات• صحيح وتعلي يع ال قاF للتجم صيل وف تم التو جب أن ي شفاط. وي مع  تج  هذا المن صل  كن و  ل يم

 التوصيل. يرجى النتباه جيداF لمتطلبات التهوية. ويجب أن تكون المسافة بين الجهاز والغطاء ل تقل
عن المسافة الواردة في دليل استخدام الغطاء.

 ). يمكن وضع الجهاز بجانب قطعة من1 / 2الفصل يمكن تركيب الفرن بين قطعتين من الثاث. (•
 الثاث يكون عمقها أطول من عمق الفرن، على أن تكون المسافة الفقية بينه وبين الخزانات العالية

  ملم، ويمكن في هذه الحالة وضع قطعة أثاث نصف طولية على الجانب300أو الجدران ل تقل عن 
هاز.  من الج لخر  يةا جة  لعمل ناك حا كون ه ندما ل ي فاع ع لى ارت ثاث ع طع ال يق ق كن تعل  ويم

 ملم.650ها ،  ويجب أل تقل المسافة العمودية عن تشغيل
 إذا لم يكن الغاز المستخدم متوافقاF مع الجهاز يرجى التصال بفني الخدمات أو بشركة توزيع الغاز،•

 وسوف يقوم موزع الغاز بضبط الجهاز ليتوافق مع نوع الغاز بحيث يمكن استخدام الغاز بالطريقة
النسب والسرع.

•.Fالعمليات التي تحتاج إلى استخدام معدات يجب أن يقوم بها فني الخدمات المختص حصرا
 يقوم الفني المرخص له من قبل شركة توزيع الغاز أو الخدمات الفنية حصراF بتوصيل الجهاز. وبهذه•

 الطريقة يمكن ضمان أن تتم مراعاة التعليمات القانونية والشروط الفنية في توصيل الغاز لشركات
التوزيع. يمكن الطلع  على المزيد من المعلومات الهامة حول هذه النقطة في قسم تركيب الفرن.

ية أو • ية للجهاز صدمة كهربائ يات والصلحات غير النظام سبب العمل بائي يمكن أن ت ماس كهر  .ت
يرجى البتعاد عن مثل هذه العمال التي قد تتلف للجهاز أو تسبب خطر الصابة.

يجب أل يتم توصيل هذا الجهاز إلى مدخنة أو قناة تهوية.•
ضروري• من ال لذا ف شغيلها،  كان ت في م جو  بة ال حرارة ورطو من  يد  غاز تز لة بال قد العام  إن الموا

 الحصول على تهوية جيدة لمكان تركيب الجهاز ويكفي فتح البواب والنوافذ. إل أنه يجب الحصول
على تهوية كثيفة أو استخدام الشفاطات في حال استخدام الفرن لمدة طويلة أو باستمرار.

 يمكن لقطرات الزيت السائلة أو الجسام شديدة الحرارة خلل عمليتي الغلي أو القلي أن تلتقط النار•
بسهولة وأن تتسبب بإحداث الحرائق. يرجى المحافظة على عملية القلي تحت السيطرة.

فرن أو تتلف فيما لو لمست الجزاء الساخنة من• بة من ال  يمكن أن تتضرر كابلت التوصيل القري
الفرن. لذلك ينبغي ترك مسافة كافية بين الفرن والكابلت والتوصيلت.

يرجى عدم استخدام المواقد للتدفئة. ويرجى عدم وضع أي وعاء فارغ على موقد مفتوح.•
 هذا الفرن مزود بجهاز لخماد اللهب. فإذا حدث أي تسريب للغاز يقوم هذا الجهاز بقطع الغاز خلل•

ثوان.
مع• نة  سافة ممك طبيعي بأقصر م غاز ال فذ لل بترولي المسال أو من غاز ال بأنبوب لل فرن  صيل ال  قم بتو

  سم لسباب125مراعاة عدم التسريب. يجب أل يزيد طول الخراطيم البلستيكية المستخدمة على 
تتعلق بالسلمة.

 تصدر عن الفرن حرارة ورطوبة عند الستخدام، لهذا يرجى التأكد من التهوية الجيدة للمطبخ. قم•
بفتح منافذ التهوية الطبيعية، أو قم بتركيب ملحق تهوية آلي (مروحة شفط).

عاد• جب إب شواة. ي ستعمال الم تم ا ندما ي حرارة ع شديدة ال ها  صول إلي كن الو لجزاء المم كون ا  قد ت
الطفال وعدم لمس أي من أقسام التسخين داخل الفرن.

عن• فة  نات اللي عاد الطفال والحيوا جب إب ساخناF. ي فرن  كون ال ندما ب تاF ع فرن بتا جاج ال مس ز  ل تل
الفرن خلل عمله.



 القفازات الخاصة عند استخراج الوعية والواني الساخنة.استخدم•
قد تكون السطح الخارجية شديدة الحرارة عند استخدام الفرن.•

سلمة الطفال
هذا الجهاز معد ليتم تشغيله من قبل الكبار. ل تسمحوا للطفال باللعب قريباF من الجهاز، أو باللعب فيه.-
يصبح الجهاز ساخناF عند الستخدام. ينبغي إبعاد الطفال عنه إلى أن يبرد.-
يمكن أن يؤذي الطفال أنفسهم نتيجة قيامهم بسحب الوعية أو الواني من الجهاز.-
 قبل استخدامك للمنتج، يرجى إزالة مواد التغليف من الفرن، ول تنس  إزالة الكراتين الموجودة على أطراف الصينية-

وكذلك أسلك التحزيم والفلين الملصق على الواجهة المامية للفرن. يمكن لمواد التغليف أن تشكل خطراF على الطفال.
تحذير:

 إن احتمالية حدوث الحتراق كبيرة وخصوصاF بالنسبة للطفال الصغار الذين ل يعون الخطار. وإن سطوح المواقد وغطاء
قد يعرضهم لخطر الحتراق. ولذلك يجب فذ البخار شديدة السخونة حين الستخدام وهو ما  ية ومن فرن والجزاء الداخل  ال
كن تحت ستخدامه ول ستطاعتهم ا فإن با  ،Fسنا لكبر  ما الطفال ا فرن، أ عن ال ية  يه الكفا ما ف يدين ب  ترك الطفال الصغار بع

المراقبة.
حذير: حتراق. ت طر ال جى  خ لذا ير فرن،  شغيل ال ند ت سخونة ع شديدة ال كون  قات ت فرن والملح ية وال لجزاء الحرار  إن ا

ند طة ع خذ الحي جى أ ما ير شكل دائم، ك لواني ب مل ا حرارة خلل ح مة لل فازات المقاو بخ أو الق ماش المط طع ق ستعمال ق  ا
ضرار لى ال يؤدي إ كن أن  لة يم شياء ثقي توح بأ فرن المف طاء ال لى غ ضغط ع حروق.إن ال طر ال باF لخ لواني تجن ستعمال ا  ا

بمفصلت الغطاء. لهذا يرجى عدم وضع أو تحميل الشياء الثقيلة على غطاء الفرن المفتوح.
خلل الستعمال

تأكد من أن كل مفاتيح التحكم في وضعية الغلق في حال الستعمال.-
 عند طبخ الطباق الثقيلة (كالديك الرومي مثلF)، ل تقم بسحب رف الفرن بوجود الطبق الثقيل عليه، حيث يحتمل أن-

يتسبب ذلك بانثناء الرف.
-.Fل تستخدم الجهاز لتدفئة الغرفة مطلقا
 قد تكون أجزاء  الفرن التي يمكن الوصول إليها شديدة الحرارة عند استعمال المشابك. يرجى إبعاد الطفال. ويرجى-

عدم لمس أجزاء التسخين داخل الفرن.
قد يكون السطح الخارجي للفرن شديد الحرارة عند الشواء أو العمل العادي للجهاز.-
فرن والمشواة والوعية- فرن أو المشواة، لن حرارة ال ساخنة من ال فرن عند حمل أوعية الطعام ال فازات ال ستعمل ق  ا

تكون عالية جداF وقت الستعمال.
لتضع أية مواد ساخنة في الد�رج ويجب النتظار إلى أن تبرد الوعية المستعملة في الطبخ قبل وضعها في الدرج.-
 يمكن لقطرات الزيت السائلة أو الجسام شديدة الحرارة خلل عمليتي الغلي أو القلي أن تلتقط النار بسهولة وأن تتسبب-

بخطر الحرائق. يرجى المحافظة على عملية الغلي تحت السيطرة.
يجب إحكام إغلق باب الفرن على الدوام. حافظ على نظافة سكة الباب.-
هذا يرجى عدم- لى الضرار بمفصلت الغطاء. ل يؤدي إ لة يمكن أن  شياء ثقي توح بأ فرن المف  إن الضغط على غطاء ال

وضع أو تحميل الشياء الثقيلة على غطاء الفرن المفتوح.
ل تستعمل الفرن إذا أزيل لوح الزجاج الداخلي للباب.-
ل تستعمل الباب المكسور كدرجة للوصول إلى الماكن المرتفعة.-
بعد استعمال الفرن، يرجى تنظيف قطرات البخار التي تشكلت على الغطاء بقطعة قماش وبدرجة حرارة عالية.-

ل تغلق فتحات الفرن مطلقاF، لن ذلك قد يتسبب بنشوب حريق.-
فرن- من ال سرب  خار المت من أن يلمس الب حذر  كن على  باب الجهاز،  تح  ند ف  ع

جلدك.
ية- مواد الكيماو ستيكية أو ال لدوات البل لف أو ا لة للت مة القاب تأثر الطع كن أن ت  يم

بحرارة الفرن لذلك يجب أل يتم حفظها فوق الفرن أو بجانبه.
الصيانة (الخدمة) 

ست- لو لم ما  لف في فرن أو تت من ال بة  صيل القري كابلت التو ضرر  كن أن تت  يم
كابلت فرن وال ين ال ية ب سافة كاف ترك م غي  لذلك ينب فرن.  من ال ساخنة  لجزاء ال  ا
خدمات يل ال صال بوك جى الت باء، ير سلك الكهر لف  حال ت في  صيلت. و  والتو

القرب ليقوم بتركيب سلك جديد.
ية أو- ية للجهاز صدمة كهربائ يات والصلحات غير النظام سبب العمل  يمكن أن ت

بائي  ماس كهر هاز أوت لف للج قد تت لتي  مال ا هذه الع ثل  عن م عاد  جى البت  . ير
تسبب خطر الصابة.

 يجب أن يقوم مهندس الخدمات المفوض فقط بإصلح هذا الجهاز أو صيانته. ول-
يجوز استخدام قطع غيار سوى الصلية والمعتمدة.

التصرف في حال حدوث خلل في توصيل الغاز أو وجود رائحة غاز في الغرفة
قم بإغلق مصدر الغاز أو صمام أنبوب الغاز مباشرة.•
قم بإخماد النار المشتعلة و إطفاء السجائر مباشرة•
ل تشغل أي آلة كهربائية (بما في ذلك المصابيح). وقم بتهوية المكان وفتح النوافذ.•
قم بإعلم قسم خدمة العملء أو شركة توزيع الغاز مباشرة.•

القسم الثالث   تركيب الفرن
 قبل توصيل الجهاز، يرجى التأكد من شروط التوصيل المحلية (الغاز والضغط) ومدى

توافقها مع نوع الجهاز.

طبيعي، يرجى غاز ال مع ال ستخدامه  طبيعي. وعند ا غاز ال لة ال  إن جهازك موضوع بحا
  ميلي بار المعتمد وفقاF لمعاييرنا.G20 20  /G25 25استخدام صمام تنظيم الضغط : 

قابس  غاز وال ناة ال ير ق سطة تغي غاز بوا ضعية ال يار و قم باخت غاز،  لة ال سب حا  غيربح
  الموجود خلف الفرن. قم بتسخين أحد طرفي النبوب في ماء مغلي وأدخل فيهالبارز 

 القناة بشكل كامل وثبت الم�شبك باستخدام مفك البراغي. كرر العملية ذاتها على الطرف
الخر من النبوب لتكمل توصيل الغاز.

 عند وضع الجهاز، ينبغي أن تجعله في نفس مستوى المصطبة، ويمكنك ضبط أكعاب
عداد. ستوى ال فس م لى ن كون ع لمر لي لزم ا هاز إذا  جل) الج (أر
ما حرارة. ك مة لل مادة مقاو من  صنوعة  هاز م جاورة للج جدران الم كون ال جب أن ت  وي

 سم فوق السخانات العلوية.70يجب ترك مسافة 

 القفازات الخاصة عند استخراج الوعية والواني الساخنة.استخدم•
قد تكون السطح الخارجية شديدة الحرارة عند استخدام الفرن.•

سلمة الطفال
هذا الجهاز معد ليتم تشغيله من قبل الكبار. ل تسمحوا للطفال باللعب قريباF من الجهاز، أو باللعب فيه.-
يصبح الجهاز ساخناF عند الستخدام. ينبغي إبعاد الطفال عنه إلى أن يبرد.-
يمكن أن يؤذي الطفال أنفسهم نتيجة قيامهم بسحب الوعية أو الواني من الجهاز.-
 قبل استخدامك للمنتج، يرجى إزالة مواد التغليف من الفرن، ول تنس  إزالة الكراتين الموجودة على أطراف الصينية-

وكذلك أسلك التحزيم والفلين الملصق على الواجهة المامية للفرن. يمكن لمواد التغليف أن تشكل خطراF على الطفال.
تحذير:

 إن احتمالية حدوث الحتراق كبيرة وخصوصاF بالنسبة للطفال الصغار الذين ل يعون الخطار. وإن سطوح المواقد وغطاء
قد يعرضهم لخطر الحتراق. ولذلك يجب فذ البخار شديدة السخونة حين الستخدام وهو ما  ية ومن فرن والجزاء الداخل  ال
كن تحت ستخدامه ول ستطاعتهم ا فإن با  ،Fسنا لكبر  ما الطفال ا فرن، أ عن ال ية  يه الكفا ما ف يدين ب  ترك الطفال الصغار بع

المراقبة.
حذير: حتراق. ت طر ال جى  خ لذا ير فرن،  شغيل ال ند ت سخونة ع شديدة ال كون  قات ت فرن والملح ية وال لجزاء الحرار  إن ا

ند طة ع خذ الحي جى أ ما ير شكل دائم، ك لواني ب مل ا حرارة خلل ح مة لل فازات المقاو بخ أو الق ماش المط طع ق ستعمال ق  ا
ضرار لى ال يؤدي إ كن أن  لة يم شياء ثقي توح بأ فرن المف طاء ال لى غ ضغط ع حروق.إن ال طر ال باF لخ لواني تجن ستعمال ا  ا

بمفصلت الغطاء. لهذا يرجى عدم وضع أو تحميل الشياء الثقيلة على غطاء الفرن المفتوح.
خلل الستعمال

تأكد من أن كل مفاتيح التحكم في وضعية الغلق في حال الستعمال.-
 عند طبخ الطباق الثقيلة (كالديك الرومي مثلF)، ل تقم بسحب رف الفرن بوجود الطبق الثقيل عليه، حيث يحتمل أن-

يتسبب ذلك بانثناء الرف.
-.Fل تستخدم الجهاز لتدفئة الغرفة مطلقا
 قد تكون أجزاء  الفرن التي يمكن الوصول إليها شديدة الحرارة عند استعمال المشابك. يرجى إبعاد الطفال. ويرجى-

عدم لمس أجزاء التسخين داخل الفرن.
قد يكون السطح الخارجي للفرن شديد الحرارة عند الشواء أو العمل العادي للجهاز.-
فرن والمشواة والوعية- فرن أو المشواة، لن حرارة ال ساخنة من ال فرن عند حمل أوعية الطعام ال فازات ال ستعمل ق  ا

تكون عالية جداF وقت الستعمال.
لتضع أية مواد ساخنة في الد�رج ويجب النتظار إلى أن تبرد الوعية المستعملة في الطبخ قبل وضعها في الدرج.-
 يمكن لقطرات الزيت السائلة أو الجسام شديدة الحرارة خلل عمليتي الغلي أو القلي أن تلتقط النار بسهولة وأن تتسبب-

بخطر الحرائق. يرجى المحافظة على عملية الغلي تحت السيطرة.
يجب إحكام إغلق باب الفرن على الدوام. حافظ على نظافة سكة الباب.-
هذا يرجى عدم- لى الضرار بمفصلت الغطاء. ل يؤدي إ لة يمكن أن  شياء ثقي توح بأ فرن المف  إن الضغط على غطاء ال

وضع أو تحميل الشياء الثقيلة على غطاء الفرن المفتوح.
ل تستعمل الفرن إذا أزيل لوح الزجاج الداخلي للباب.-
ل تستعمل الباب المكسور كدرجة للوصول إلى الماكن المرتفعة.-
بعد استعمال الفرن، يرجى تنظيف قطرات البخار التي تشكلت على الغطاء بقطعة قماش وبدرجة حرارة عالية.-

ل تغلق فتحات الفرن مطلقاF، لن ذلك قد يتسبب بنشوب حريق.-
فرن- من ال سرب  خار المت من أن يلمس الب حذر  كن على  باب الجهاز،  تح  ند ف  ع

جلدك.
ية- مواد الكيماو ستيكية أو ال لدوات البل لف أو ا لة للت مة القاب تأثر الطع كن أن ت  يم

بحرارة الفرن لذلك يجب أل يتم حفظها فوق الفرن أو بجانبه.
الصيانة (الخدمة) 

ست- لو لم ما  لف في فرن أو تت من ال بة  صيل القري كابلت التو ضرر  كن أن تت  يم
كابلت فرن وال ين ال ية ب سافة كاف ترك م غي  لذلك ينب فرن.  من ال ساخنة  لجزاء ال  ا
خدمات يل ال صال بوك جى الت باء، ير سلك الكهر لف  حال ت في  صيلت. و  والتو

القرب ليقوم بتركيب سلك جديد.
ية أو- ية للجهاز صدمة كهربائ يات والصلحات غير النظام سبب العمل  يمكن أن ت

بائي  ماس كهر هاز أوت لف للج قد تت لتي  مال ا هذه الع ثل  عن م عاد  جى البت  . ير
تسبب خطر الصابة.

 يجب أن يقوم مهندس الخدمات المفوض فقط بإصلح هذا الجهاز أو صيانته. ول-
يجوز استخدام قطع غيار سوى الصلية والمعتمدة.

التصرف في حال حدوث خلل في توصيل الغاز أو وجود رائحة غاز في الغرفة
قم بإغلق مصدر الغاز أو صمام أنبوب الغاز مباشرة.•
قم بإخماد النار المشتعلة و إطفاء السجائر مباشرة•
ل تشغل أي آلة كهربائية (بما في ذلك المصابيح). وقم بتهوية المكان وفتح النوافذ.•
قم بإعلم قسم خدمة العملء أو شركة توزيع الغاز مباشرة.•

القسم الثالث   تركيب الفرن
 قبل توصيل الجهاز، يرجى التأكد من شروط التوصيل المحلية (الغاز والضغط) ومدى

توافقها مع نوع الجهاز.

طبيعي، يرجى غاز ال مع ال ستخدامه  طبيعي. وعند ا غاز ال لة ال  إن جهازك موضوع بحا
  ميلي بار المعتمد وفقاF لمعاييرنا.G20 20  /G25 25استخدام صمام تنظيم الضغط : 

قابس  غاز وال ناة ال ير ق سطة تغي غاز بوا ضعية ال يار و قم باخت غاز،  لة ال سب حا  غيربح
  الموجود خلف الفرن. قم بتسخين أحد طرفي النبوب في ماء مغلي وأدخل فيهالبارز 

 القناة بشكل كامل وثبت الم�شبك باستخدام مفك البراغي. كرر العملية ذاتها على الطرف
الخر من النبوب لتكمل توصيل الغاز.

 عند وضع الجهاز، ينبغي أن تجعله في نفس مستوى المصطبة، ويمكنك ضبط أكعاب
عداد. ستوى ال فس م لى ن كون ع لمر لي لزم ا هاز إذا  جل) الج (أر
ما حرارة. ك مة لل مادة مقاو من  صنوعة  هاز م جاورة للج جدران الم كون ال جب أن ت  وي

 سم فوق السخانات العلوية.70يجب ترك مسافة 



صيل• يع والتو مات التجم قاF لتعلي صيل طب جب التو بل ي شفاط.  لى ال هاز إ هذا الج صيل  كن تو  ل يم
 الصحيحة. يرجى النتباه جيداF لمتطلبات التهوية. كما يجب أل تقل المسافة بين الجهاز والشفاط عن

المسافة الواردة في دليل استخدام الشفاط.
 ). يمكن وضع الجهاز بجانب قطعة من1 / 2يمكن تركيب الفرن بين قطعتين من الثاث. (الفصل •

 الثاث يكون عمقها أطول من عمق الفرن، على أن تكون المسافة الفقية بينه وبين الخزانات العالية
  ملم، ويمكن في هذه الحالة وضع قطعة نصف طولية على الجانب الخر300أو الجدران ل تقل عن 

ها.ويمكن تعليق قطع الثاث على ارتفاع عندما ل يكون هناك حاجة  لعملية تشغيلمن الجهاز. 
 إذا لم يكن الغاز المستخدم متوافقاF مع الجهاز يرجى التصال بفني الخدمات أو بشركة توزيع الغاز،•

 وسوف يقوم موزع الغاز بضبط الجهاز ليتوافق مع نوع الغاز بحيث يمكن استخدام الغاز بالطريقة
النسب والسرع.

•.Fالعمليات التي تحتاج إلى استخدام معدات يجب أن يقوم بها فني الخدمات المختص حصرا
 لمعرفة الوضعية المناسبة للجهاز.2راجع الشكل •

عدم جب   ي
سة  ملم
 أنبوب الغاز
سلك  وال
بائي  الكهر
سطح  لل
ساخنة  ال
هاز  من الج
صا  وخصو
جزء  في ال
من في   الخل
 الجهاز، ول
حرك  ت

عن تج  لنبوب النا خاء ا سبب ارت غاز ب في ال سريب  لى ت يؤدي إ قد  لك  لن ذ غاز  يد ال عد تمد هاز ب  الج
التحريك.

 اختر المكان المناسب لتبديل القناة والسدادة المخفية خلف الفرن بحسب مكان الصمام. ثبت المشبك على
 النبوب. أدخل القناة في النبوب بشكل كامل عبر تسخين النبوب بالماء المغلي ثم ثبت الم�شبك باستخدام

مفك البراغي. كرر العملية ذاتها على الطرف الخر من النبوب.

فحص تسريب الغاز
 للقيام بفحص تسريب الغاز، تأكد من أن أزرار لوحة مفاتيح الفرن في وضعية الغلق وأن الصمام في
كبر كان هناك تسريب فسوف ت لنبوب، إذا  هايتي ا  وضعية الفتح وضع قليلF من رغوة الصابون على ن

أعد فحص الغاز ثانية.الرغوة. 
ضبط عبر  صطبة  ستوى الم لى م عه إ قم برف لتركيب.  ند ا صطبة ع ستوى الم لى م تج ع من أن المن كد   تأ

أكعاب (أرجل) الجهاز إن لزم المر.
  سم70ويجب أن تكون الجدران المجاورة للجهاز مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل. كما يجب ترك مسافة 

فوق المواقد العلوية.

 ( الخرطوم )تركيب النبوب

من الخلف. ول تحرك  Aساخنة، وخصوصا من الماكن ال  tبا بائي قري سلك الكهر غاز وال بوب ال تترك أن  ل 
تالي حدوث لى ارتخاء النبوب وبال يؤدي إ قد  بالقوة  غاز، لن تحريكه  يد ال فرن بعد النتهاء من تمد  ال

تسريب.
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 النبوب. أدخل القناة في النبوب بشكل كامل عبر تسخين النبوب بالماء المغلي ثم ثبت الم�شبك باستخدام

مفك البراغي. كرر العملية ذاتها على الطرف الخر من النبوب.

فحص تسريب الغاز
 للقيام بفحص تسريب الغاز، تأكد من أن أزرار لوحة مفاتيح الفرن في وضعية الغلق وأن الصمام في
كبر كان هناك تسريب فسوف ت لنبوب، إذا  هايتي ا  وضعية الفتح وضع قليلF من رغوة الصابون على ن

أعد فحص الغاز ثانية.الرغوة. 
ضبط عبر  صطبة  ستوى الم لى م عه إ قم برف لتركيب.  ند ا صطبة ع ستوى الم لى م تج ع من أن المن كد   تأ
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من الخلف. ول تحرك  Aساخنة، وخصوصا من الماكن ال  tبا بائي قري سلك الكهر غاز وال بوب ال تترك أن  ل 
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تسريب.



القسم الرابع             التعريف بلوحة التحكم واستعمال المواقد

    

شواءالمؤقتزر الفرنزر الشواءأزرار المواقد  زر 
الدجاج

زر الشعال

13105 لوحة التحكم للموديل 3الشكل 
للحصول على الفعالية القصوى، استعمل الصواني ذات الرضية الملساء في الحجام التالية:

 سم26-20لوح تسخين الغاز الكبير: بقطر: •
 سم24-18لوح تسخين الغاز العادي: بقطر: •
 سم18-14لوح تسخين الغاز الصغير: بقطر: •

 سم، استعمل حامل الواني.14عند استخدامك أوعية يقل قطرها عن 

استعمال الموقد وطريقة الشعال
 هناك حماية خاصة مركبة لحنفيات التحكم بغاز المواقد. لفتح الغاز وإشعال أحد ألواح التسخين، تابع الضغط
سخين لواح الت قوادح أ كل  لى وضعية الشعال، وسوف تطلق  ساعة إ ثم أدره بعكس عقارب ال تاح   على المف

الشرار آلياF بما فيها الذي اخترت إشعاله. تابع الضغط على المفتاح حتى يبدأ الشتعال
                             

إطفاء
بدون لهب. اللهب مطفأ

لهب كبير
 اضغط على المفتاح وأدره بعكس
لى صل إ حتى ت ساعة  قارب ال  ع
هب كون الل كبير. ي هب ال قع الل  مو
هذه في  ستوى  لى م  في أع

الوضعية

لهب صغير
يدار ندما  صغر ع هب أ كون الل  ي
المفتاح إلى وضع اللهب الصغير

زر شواء الدجاج
جهز الدجاجة على قضيب الشواء وركب القضيب في الفرن.-
ضع الصينية المصقولة في أسفل الرف.-
اضبط العداد اللي-
اضبط المفتاح على وضعية ـ{ــــ}ـ-

اضبط مفتاح منظم الحرارة إلى الوضعية الخيرة-

القسم الخامس              استعمال الفرن
 عند أول تشغيل للفرن، سوف تخرج رائحة ناتجة عن المواد العازلة لعناصر التسخين. ولتتجنب

حرارة  جة  فرن بدر شغيل ال قم بت حة،  مدة 250هذه الرائ ية ل ية45 مئو به أ ضع  قة دون أن ت   دقي
صينية.

 - يوجد مؤشر ضوئي (لمبة) متصلة مع منظم الحرارة. بعد ضبط  درجة الحرارة لطبخ1ملحظة: 
الوجبة تبدأ اللمبة بالعمل. تضيء اللمبة وتطفأ حسب عمل أو توقف المنظم.

ظم عناصر2 حال أوقف المن في  حرارة.  ظم ال صلين بمن فرن ومحرك المروحة غير مت بة ال  - إن لم
التسخين عن العمل فإنهما يتابعان عملهما.

الوجبات التي يمكن طبخها
وضعيات الصواني.-1
وضعيات منظم الحرارة.-2
زمن الطبخ الموصى به موجود في جدول الطبخ.-3
 ) باتجاه عقارب الساعة لضبط زمن الوجبة التي6قم بتدوير مفتاح التحكم بحرارة الفرن (الشكل -4

تريد طبخها، راجع جدو ل الطبخ.
  دقائق واترك الباب المامي مفتوحاF ثم ضع الصحن10قبل المباشرة بالطبخ سخن الفرن لمدة -5

في الفرن بعد انتهاء التسخين الولي.
الشرحالوظيفةالمستوى

الفرن ل يعملمغلق
التسخين يأتي من العلى ويستخدم أساساF في عمليات الشواءالموقد العلوي
منالموقد السفلي صينية  سخن ال سفل لي جانب ال من ال يأتي  ساخن  هواء ال  ال

العلى والسفل
 تستخدم وظيفة الشواء عن طريق الموقد العلوي والسفلي. ومعالشواء (اختياري)

قوم الشواء بالتسخين العلوي والسفلي على لدوران، ي  خاصية ا
السواء

بخمنظم الحرارةالوجبة  مدة الط
بالدقيقة

ضعية  و
الرف

جدول هيملحظة:  في ال لواردة  يم ا  إن الق
نا. من مختبرات ها  صلنا علي لتي ح يم ا  الق
فة هات المختل لى النك صول ع نك الح  يمك
في تك  لى عادا ناءF ع قك ب ضي ذو لتي تر  ا
 الطهي والستخدام. يعتمد زمن الطبخ على
قوالب ستخدام ال حك ا نات. يمن ية المكو  كم
عك صناف الك صنع أ في  ضل  تائج أف  ن

(الكاتوه).

3-352-17530-150المعمول
4-403-20030-190الكعك

4-403-19030-170الفطائر
3-252-17515-150البسكويت
3-352-17525-150المعجنات

403-17530-150الكاتوه
4-603-25050لحم البقر
4-403-24030لحم الغنم

4-353-20020الدجاج
4-403-20030السمك

القسم الرابع             التعريف بلوحة التحكم واستعمال المواقد

    

شواءالمؤقتزر الفرنزر الشواءأزرار المواقد  زر 
الدجاج

زر الشعال

13105 لوحة التحكم للموديل 3الشكل 
للحصول على الفعالية القصوى، استعمل الصواني ذات الرضية الملساء في الحجام التالية:

 سم26-20لوح تسخين الغاز الكبير: بقطر: •
 سم24-18لوح تسخين الغاز العادي: بقطر: •
 سم18-14لوح تسخين الغاز الصغير: بقطر: •

 سم، استعمل حامل الواني.14عند استخدامك أوعية يقل قطرها عن 

استعمال الموقد وطريقة الشعال
 هناك حماية خاصة مركبة لحنفيات التحكم بغاز المواقد. لفتح الغاز وإشعال أحد ألواح التسخين، تابع الضغط
سخين لواح الت قوادح أ كل  لى وضعية الشعال، وسوف تطلق  ساعة إ ثم أدره بعكس عقارب ال تاح   على المف

الشرار آلياF بما فيها الذي اخترت إشعاله. تابع الضغط على المفتاح حتى يبدأ الشتعال
                             

إطفاء
بدون لهب. اللهب مطفأ

لهب كبير
 اضغط على المفتاح وأدره بعكس
لى صل إ حتى ت ساعة  قارب ال  ع
هب كون الل كبير. ي هب ال قع الل  مو
هذه في  ستوى  لى م  في أع

الوضعية

لهب صغير
يدار ندما  صغر ع هب أ كون الل  ي
المفتاح إلى وضع اللهب الصغير

زر شواء الدجاج
جهز الدجاجة على قضيب الشواء وركب القضيب في الفرن.-
ضع الصينية المصقولة في أسفل الرف.-
اضبط العداد اللي-
اضبط المفتاح على وضعية ـ{ــــ}ـ-

اضبط مفتاح منظم الحرارة إلى الوضعية الخيرة-

القسم الخامس              استعمال الفرن
 عند أول تشغيل للفرن، سوف تخرج رائحة ناتجة عن المواد العازلة لعناصر التسخين. ولتتجنب

حرارة  جة  فرن بدر شغيل ال قم بت حة،  مدة 250هذه الرائ ية ل ية45 مئو به أ ضع  قة دون أن ت   دقي
صينية.

 - يوجد مؤشر ضوئي (لمبة) متصلة مع منظم الحرارة. بعد ضبط  درجة الحرارة لطبخ1ملحظة: 
الوجبة تبدأ اللمبة بالعمل. تضيء اللمبة وتطفأ حسب عمل أو توقف المنظم.

ظم عناصر2 حال أوقف المن في  حرارة.  ظم ال صلين بمن فرن ومحرك المروحة غير مت بة ال  - إن لم
التسخين عن العمل فإنهما يتابعان عملهما.

الوجبات التي يمكن طبخها
وضعيات الصواني.-1
وضعيات منظم الحرارة.-2
زمن الطبخ الموصى به موجود في جدول الطبخ.-3
 ) باتجاه عقارب الساعة لضبط زمن الوجبة التي6قم بتدوير مفتاح التحكم بحرارة الفرن (الشكل -4

تريد طبخها، راجع جدو ل الطبخ.
  دقائق واترك الباب المامي مفتوحاF ثم ضع الصحن10قبل المباشرة بالطبخ سخن الفرن لمدة -5

في الفرن بعد انتهاء التسخين الولي.
الشرحالوظيفةالمستوى

الفرن ل يعملمغلق
التسخين يأتي من العلى ويستخدم أساساF في عمليات الشواءالموقد العلوي
منالموقد السفلي صينية  سخن ال سفل لي جانب ال من ال يأتي  ساخن  هواء ال  ال

العلى والسفل
 تستخدم وظيفة الشواء عن طريق الموقد العلوي والسفلي. ومعالشواء (اختياري)

قوم الشواء بالتسخين العلوي والسفلي على لدوران، ي  خاصية ا
السواء

بخمنظم الحرارةالوجبة  مدة الط
بالدقيقة

ضعية  و
الرف

جدول هيملحظة:  في ال لواردة  يم ا  إن الق
نا. من مختبرات ها  صلنا علي لتي ح يم ا  الق
فة هات المختل لى النك صول ع نك الح  يمك
في تك  لى عادا ناءF ع قك ب ضي ذو لتي تر  ا
 الطهي والستخدام. يعتمد زمن الطبخ على
قوالب ستخدام ال حك ا نات. يمن ية المكو  كم
عك صناف الك صنع أ في  ضل  تائج أف  ن

(الكاتوه).

3-352-17530-150المعمول
4-403-20030-190الكعك

4-403-19030-170الفطائر
3-252-17515-150البسكويت
3-352-17525-150المعجنات

403-17530-150الكاتوه
4-603-25050لحم البقر
4-403-24030لحم الغنم

4-353-20020الدجاج
4-403-20030السمك



القسم السادس       المشواة الدوارة
(اختيارية)

اضغط على زر الشواء
  الشواء الذي يوضع داخل الصينية عند الشواء، وهكذا لنسلك / شبكة / مصفاةننصحك باستخدام •

يؤثر الزيت المتطاير أو المتدفق على نظافة الفرن.
  الموجودة على الرف، ضع الصينية في الرف السفلي لتحتوي الزيت. يرجىللشبكةعند استخدامك •

وضع القليل من الماء داخلها من أجل سهولة التنظيف.
 دقائق.10-5قم بتغطيتها في الوضعية نصف المفتوحة وقم بتسخينها  لمدة •
يرجى تزييت المشواة لمنع التصاق الطعام المشوي عليها.•
عندما تقوم بالشواء، يرجى فتح غطاء الفرن نصف فتحة بعد التسخين الولي.•

تحذير:
قع في مو ية  صفيحتها الحام ضع  جى و ها، ير فاع حرارت من ارت كم  حة التح في لو لوامر  نع أزرار ا  لم
 متوسط بين الغطاء المامي وجسم الفرن دون ترك فراغ. إن شركتنا غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن

عدم استخدام هذه الصفيحة.

المشواة
الزمن بالدقيقةالرف

515-4لحم الخروف
515-4شرائح لحم الخروف

25-515-4شرائح لحم العجل
25-515-4شرائح لحم الغنم

                                الصحيفة الحامية للزرار

القسم السابع       الصيانة والتنظيف
تنظيف الفرن

ية التنظيف، اسحب سلك التيار الكهربائي من القابس وأغلق صنبور الغاز. وانتظر-1  قبل البدء بعمل
الفرن حتى يبرد إذا كان ما يزال ساخنا.

ستخدم-2 ية. ا سطح المطل شاF أو الدوات ذات ال سبب خدو قد ت لتي  صقولة ا لدوات الم ستعمل ا  ل ت
المعجون أو سوائل التنظيف والدوات التي ل تحتوي على مواد صلبة.

 قد تتسبب السوائل المسكوبة على المواقد بالضرر على السطح المصقول عندما تحترق. قم بإزالة-3
السوائل المسكوبة فورا.

ل تستخدم المواد التي تسبب التآكل عند تنظيف لوحة التحكم.-4
5-.Fل تقم بسكب الماء على الزجاج أو لمسه عندما يكون الفرن ساخنا
قم بإزالة الغطية / الغلفة عن الفرن. واغسله واشطفه بماء الصابون.-6

تنظيف الجزاء الداخلية من الفرن
لة• قم بإزا ية التنظيف.  بدء بعمل قابس وأغلق صنبور الغاز قبل ال يار الكهربائي من ال  اسحب سلك الت

 الصواني من المشواة. امسح الجزاء الداخلية من الفرن بقطعة قماش مبللة بالصابون. أعد تنظيفها
ثانية بقطعة قماش رطبة ثم قم بتجفيفها.

ل تستخدم مساحيق التنظيف أو مواد التنظيف الجافة. نظف السطح الزجاجية بمواد تنظيف الزجاج.•
 ل تستخدم الفراشي الحادة أو الدوات الفولذية أو الخشبية كالسكاكين عند تنظيف الجزاء الداخلية•

من الفرن.
 قم بإزالة الغطاء الزجاجي المامي وذلك بفك البراغي بالمفك، انزع الزجاج الداخلي ونظفه واشطفه.•

بعد أن يجف الزجاج أعد الطار الواقي إلى مكانه ثم أعد تركيب الزجاج.
إزالة باب الفرن لسهولة التنظيف

قبل تنظيف باب الفرن، ننصحك باتباع الخطوات التالية لكي تفصل الباب عن جسم الفرن:
افتح الباب بشكل كامل-1
أدخل المسمار كما في الشكل. وتأكد من القيام بذلك على المفصلتين.-2
اضغط على زناد القفل كما هو موضح بواسطة مفك البراغي كما هو مبين في الشكل.-3
ارفع الباب قليلF كما لو أنك تنوي إغلقه، ثم اسحبه من الفرن بكلتا يديك.-4

نظف القسم الزجاجي من الباب بالماء الساخن وقطعة من القماش الناعم.

القسم السادس       المشواة الدوارة
(اختيارية)

اضغط على زر الشواء
  الشواء الذي يوضع داخل الصينية عند الشواء، وهكذا لنسلك / شبكة / مصفاةننصحك باستخدام •

يؤثر الزيت المتطاير أو المتدفق على نظافة الفرن.
  الموجودة على الرف، ضع الصينية في الرف السفلي لتحتوي الزيت. يرجىللشبكةعند استخدامك •

وضع القليل من الماء داخلها من أجل سهولة التنظيف.
 دقائق.10-5قم بتغطيتها في الوضعية نصف المفتوحة وقم بتسخينها  لمدة •
يرجى تزييت المشواة لمنع التصاق الطعام المشوي عليها.•
عندما تقوم بالشواء، يرجى فتح غطاء الفرن نصف فتحة بعد التسخين الولي.•

تحذير:
قع في مو ية  صفيحتها الحام ضع  جى و ها، ير فاع حرارت من ارت كم  حة التح في لو لوامر  نع أزرار ا  لم
 متوسط بين الغطاء المامي وجسم الفرن دون ترك فراغ. إن شركتنا غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن

عدم استخدام هذه الصفيحة.

المشواة
الزمن بالدقيقةالرف

515-4لحم الخروف
515-4شرائح لحم الخروف

25-515-4شرائح لحم العجل
25-515-4شرائح لحم الغنم

                                الصحيفة الحامية للزرار

القسم السابع       الصيانة والتنظيف
تنظيف الفرن

ية التنظيف، اسحب سلك التيار الكهربائي من القابس وأغلق صنبور الغاز. وانتظر-1  قبل البدء بعمل
الفرن حتى يبرد إذا كان ما يزال ساخنا.

ستخدم-2 ية. ا سطح المطل شاF أو الدوات ذات ال سبب خدو قد ت لتي  صقولة ا لدوات الم ستعمل ا  ل ت
المعجون أو سوائل التنظيف والدوات التي ل تحتوي على مواد صلبة.

 قد تتسبب السوائل المسكوبة على المواقد بالضرر على السطح المصقول عندما تحترق. قم بإزالة-3
السوائل المسكوبة فورا.

ل تستخدم المواد التي تسبب التآكل عند تنظيف لوحة التحكم.-4
5-.Fل تقم بسكب الماء على الزجاج أو لمسه عندما يكون الفرن ساخنا
قم بإزالة الغطية / الغلفة عن الفرن. واغسله واشطفه بماء الصابون.-6

تنظيف الجزاء الداخلية من الفرن
لة• قم بإزا ية التنظيف.  بدء بعمل قابس وأغلق صنبور الغاز قبل ال يار الكهربائي من ال  اسحب سلك الت

 الصواني من المشواة. امسح الجزاء الداخلية من الفرن بقطعة قماش مبللة بالصابون. أعد تنظيفها
ثانية بقطعة قماش رطبة ثم قم بتجفيفها.

ل تستخدم مساحيق التنظيف أو مواد التنظيف الجافة. نظف السطح الزجاجية بمواد تنظيف الزجاج.•
 ل تستخدم الفراشي الحادة أو الدوات الفولذية أو الخشبية كالسكاكين عند تنظيف الجزاء الداخلية•

من الفرن.
 قم بإزالة الغطاء الزجاجي المامي وذلك بفك البراغي بالمفك، انزع الزجاج الداخلي ونظفه واشطفه.•

بعد أن يجف الزجاج أعد الطار الواقي إلى مكانه ثم أعد تركيب الزجاج.
إزالة باب الفرن لسهولة التنظيف

قبل تنظيف باب الفرن، ننصحك باتباع الخطوات التالية لكي تفصل الباب عن جسم الفرن:
افتح الباب بشكل كامل-1
أدخل المسمار كما في الشكل. وتأكد من القيام بذلك على المفصلتين.-2
اضغط على زناد القفل كما هو موضح بواسطة مفك البراغي كما هو مبين في الشكل.-3
ارفع الباب قليلF كما لو أنك تنوي إغلقه، ثم اسحبه من الفرن بكلتا يديك.-4

نظف القسم الزجاجي من الباب بالماء الساخن وقطعة من القماش الناعم.



 - باب الفرن–  تركيب  فك 
تركيب الباب

بعد التنظيف، جهز الباب لتعيده إلى الفرن، ننصحك باتباع الخطوات التية:
أمسك الباب في وضعية الفتح واضغط على زناد القفل بالمفك.-1
ضع المفصلت في مكانها.-2
اسند الباب واضغط على زناد القفل بالمفك.-3
 اسحب المسامير من المفصلت. ثم افتح الباب وأغلقه للتأكد من أنه قد ركب في مكانه بالشكل-4

الصحيح.

حشية (جوان) الفرن
مواد ستعمال ال ها دون ا قم بتنظيف جة للتنظيف،  كانت بحا حال  في  ظام. و شية بانت هذه الح حص   يرجى تف

الكاشطة.

إزالة الزجاج الداخلي من الباب

تغيير لمبة الفرن
اسحب السدادة من القابس، وأغلق كل صنابير الغاز.-1
قم بتدوير زجاج اللمبة بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تقوم بفصلها.-2
لفصل اللمبة عن جسم الفرن، قم بتدويرها باتجاه عقارب الساعة.-3
ثبت اللمبة الجديدة التي حصلت عليها من مركز خدمة معتمد مكان اللمبة القديمة-4

تغيير لمبة الفرن

 - باب الفرن–  تركيب  فك 
تركيب الباب

بعد التنظيف، جهز الباب لتعيده إلى الفرن، ننصحك باتباع الخطوات التية:
أمسك الباب في وضعية الفتح واضغط على زناد القفل بالمفك.-1
ضع المفصلت في مكانها.-2
اسند الباب واضغط على زناد القفل بالمفك.-3
 اسحب المسامير من المفصلت. ثم افتح الباب وأغلقه للتأكد من أنه قد ركب في مكانه بالشكل-4

الصحيح.

حشية (جوان) الفرن
مواد ستعمال ال ها دون ا قم بتنظيف جة للتنظيف،  كانت بحا حال  في  ظام. و شية بانت هذه الح حص   يرجى تف

الكاشطة.

إزالة الزجاج الداخلي من الباب

تغيير لمبة الفرن
اسحب السدادة من القابس، وأغلق كل صنابير الغاز.-1
قم بتدوير زجاج اللمبة بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تقوم بفصلها.-2
لفصل اللمبة عن جسم الفرن، قم بتدويرها باتجاه عقارب الساعة.-3
ثبت اللمبة الجديدة التي حصلت عليها من مركز خدمة معتمد مكان اللمبة القديمة-4

تغيير لمبة الفرن
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