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تدابير وقائية لتجنب احتمال التعرض
لطاقة المايكروايف الزائدة

أن تشغيل  بما  الباب مفتوًحا  بترك  الفرن  )أ(   ال تحاولوا تشغيل 
الفرن عندما يكون بابه مفتوًحا قد يؤدي إلى تعرض خطر 

لطاقة المايكروايف. ومن المهم عدم اإلضرار أو اللعب 
بمفاتيح األمان.

)ب(  ال تضعوا أي غرض بين الوجهة األمامية للفرن والباب أو 
تسمحوا للتربة أو بقايا المنظفات بالتجمع على أسطح 

السقف.

الباب، ال يجب تشغيل  أو غالقات  الباب  (  تحذير: إن تضرر  )ج
الفرن إال بعد تصليحها من قبل شخص مختص: )1( الباب 

أو مرخية(، )3(  والمزالج )مكسورة  )انبعاج(، )2( المفاصل 
أقفال الباب وأسطح السقف.

أن يقوم أي شخص غير األشخاص  الخطر  )د(  تحذير: من 
المختصين بعملية صيانة أو تصليح تتضمن إزالة أي 

غطاء عن المنتج والذي يقدم حماية ضد التعرض لطاقة 
المايكروايف.

(   تحذير: ال يجب تسخين السوائل أو األطعمة األخرى في  )ه
حاويات مغلقة بما أنها قابلة لالنفجار.

(   تحذير: ال تسمحوا لألطفال باستخدام الفرن إال في حال تم  )و
إعطاءهم التعليمات المالئمة لذلك حتى يتمكن الطفل من 
استخدام الفرن بطريقة آمنة ويعي مخاطر االستخدام غير 

الصحيح.
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تعليمات سالمة مهمة
اقرؤوا التعليمات بدقة واحتفظوا بها لمراجعتها في المستقبل.

تحذير: لمنع خطر الحريق، االحتراق، الصدمة الكهربائية وتحذيرات أخرى:
تجدون ادناه، كما في أغلبية األجهزة، بعض القوانين الواجب اتباعها وتنبيهات لتأمين 

أعلى أداء لهذا الفرن:

الفرن ألية أسباب  .   ال تستخدموا  1
غير حتضير الطعام، من مثل جتفيف 

املالبس أو األوراق أو أي مواد غير 
األطعمة أو ألهداف التعقيم.

فارًغا،  إن كان  الفرن  .   ال تستخدموا  2
فهذا قد يحدث فيه ضررًا.

الفرن ألي نوع من  3.  ال تستخدموا فجوة 
أنواع التخزين من مثل األوراق وكتب 

الطبخ وأقمشة املطبخ الخ.

الفرن من دون وضع  4.  ال تستخدموا 
الصينية الزجاجية في مكانها. 

تأكدوا من تركيبها جيًدا على القاعدة 
الدوارة.

والطبقات  إزالة األغطية  5.  تأكدوا من 
قبل الطبخ إن كان الطعام مغلًقا في 

قارورات.

الفرن  أغراض بني سطح  6.  ال تضعوا 
وبابه. فهذا قد يؤدي إلى تسرب طاقة 

املايكروايف بشكل زائد.

تدويرها  أوراق معاد  7.  ال تستخدموا مواد 
في الطبخ. فهي قد حتتوي على أمور 
غير صافية تسبب شرارات و/أو حريق 

عند استخدامها خالل الطبخ.

إن كان في  إال  الفشار  8.  ال تطبخوا 
كيس فشار مخصص للمايكروايف أو 

في حال مت تغليفه جتاريًا وموصى به 
لالستخدام في املايكروايف.

املايكروايف  املطبوخ في  الفشار    ينتج 

إنتاجية أقل الطبخ العادي، لذا 
ستبقى هناك حبيبات غير مطبوخة. 
وال تستخدموا الزيت إال في حال حدد 

املصنع ذلك.

9.  ال تطبخوا أي طعام محاط بجلدة 
معينة من مثل صفار البيض 

والبطاطاس وكبد الدجاج الخ من دون 
ثقبها أوالً عدة مرات بواسطة شوكة.

الفشار ملدة اطول من  10.  ال تطبخوا 
تلك التي حددها املصنع )يكون وقت 

الطبخ عادة أقل من 3 دقائق(.
املزيد من  الوقت األطول    إذ ال يطبخ 

الفشار، بل إنه قد يسبب احتراق 
الطعام وحريق.

الطبخ حارة وال    كما قد تصبح صينية 
ميكنكم ملسها وقد تنكسر.

انزعوا  أو  رأيتم دخانًا، أطفئوا اجلهاز  11.  إن 
مقبسه من الطاقة واتركوا الباب 

مغلًقا من أجل إخماد أية ألسنة نار.

الطعام في حاويات  12.  عند تسخني 
بالستيكية أو ورقية، تأكدوا من الفرن 

مرارًا بسبب احتمالية استعال هذه 
املواد.

13.  يجب حتريك محتوى زجاجات احلليب 
وعلب طعام األطفال أو خضها 

والتأكد من حرارتها قبل االستهالك 
من أجل جتنب أي حروق.
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احتفطوا بهذه المعلومات

أو  الطعام  دائًما من حرارة  14.  تاكدوا 
الشراب الذي مت تسخينه باملايكروايف 
قبل إعطاءه إلى أحد وحتديًدا األطفال 

واملسنني. هذا أمر مهم ألن ما يتم 
تسخينه بفرن املايكروايف قد يستمر 
بالسخونة حتى بعد توقف الفرن عن 

العمل.

البيض بقشره  15.  ال يجب تسخني 
أو البيض املسلوق بقشره في 
املايكروايف مبا أنه قد ينفجر.

دائًما.  16.  أبقوا غطاء املوجات نظيًفا 
امسحوا داخل الفرن مبقماشة رطبة 
بعد كل استخدام. إن تركتم الدهن 
والشحوم في أي مكان داخل الفجوة 

قد تزداد حرارته ويخرج منه دخان أو 
حتى يحترق عند استخدام الفرن مرة 

ثانية.

للقلي مبا  الدهن  أو  الزيت  17.  ال تسخنوا 
أنكم ال تستطيعون التحكم باحلرارة 
وهذا قد يؤدي إلى ازدياد احلرارة واحلريق.

والشاي  املاء والقهوة  السوائل مثل  18.  إن 
تزيد حرارتها إلى ما بعد نقطة 

الغليان من دون ظهور غليان بسبب 
الضغط املوجود على سطحها. لذا 
قد ال ترون دائًما الفقاقيع أو أشكال 
الغليان عند إخراج الوعاء من الفرن. 

وقد يؤدي هذا إلى غليان السوائل 
بشكل سريع بعد غليها في الفرن عند 

وضع ملعقة أو أية أداء أخرى فيها.

  ومن أجل خفض خطر اإلصابة 
الشخصية:

إلى ما بعد  السائل  أ(  ال تسخنوا   
الغليان.

السائل قبل تسخينه  (  حركوا  ب  
وأيًضا خالل تسخينه.

ذات جانب  أوعية  (  ال تستخدموا  ج  
مسطح وأعناق ضيقة.

الوعاء في  التسخني، اتركوا  د(  بعد   
الفرن لفترة قصيرة قبل إخراجه.
إدخال  ه(  توخوا احلذر الشديد عند   

ملعقة أو أداة أخرى في الوعاء.
للتأكد  .  يجب اإلشراف على األطفال  19

من أنهم ال يعبثون باجلهاز.
إال تلك  أدوات املطبخ  .  ال تستخدم  20

املناسبة ألفران امليكروويف.

يؤدي تسخني املشروبات  .  قد  21
بامليكروويف إلى التسخني االنفجاري 

املتأخر وبالتالي يتعني العناية عند 
التعامل مع األواني.
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تعليمات التأريض
يجب تأريض هذا اجلهاز. وفي حال دارة كهربائية قصيرة، يخفف 
التأريض خطر الصدمة الكهربائية عبر تأمني سلك خروج للتيار 
الكهربائي. مت تزويد هذا اجلهاز بسلك يتضمن سلك تأريض مع 

مقبس تأريض. ويجب إدخال املقبس في مدخل مت تركيبه وتأريضه 
بشكل صحيح.

حتذير: إن االستخدام غير الصحيح ملقبس التأريض قد يسبب 
خطر صدمة كهربائية. استشيروا كهربائًيا أو مسؤول خدمات 
مختصني إن لم تفهموا تعليمات التأريض بالكامل أو إن كنتم 

تشكون بأنه لم يتم تأريض اجلهاز بشكل صحيح. إن كان 
من الضروري استخدام سلك متديد، استخدموا فقط سلك 

متديد بثالث حدائد له مقبس تأريض بثالث شفرات وقابس 
استقبال بثالث فتحات يناسب مقبس اجلهاز. ويجب أن تكون 

النسبة املدونة على سلك التمديد مساوية أو أكبر من النسبة 
الكهربائية املذكورة على اجلهاز.

معلومات مهمة
إن األسالك في التمديد الرئيسي ملونة وفق الركز التالي.

أخضر وأصفر : أرض
أزرق : حيادي
بني : حيوي

مبا أن ألوان األسالك في التمديد الرئيسي لهذا اجلهاز قد ال تتوافق 
مع العالمات امللونة احملددة خملارج املقبس، افعلوا التالي: يجب 

وصل السلك ذو اللون األخضر واألصفر مبخرج املقبس الذي يحمل 
عالمة "E" أو رمز األرض أو األخضر واألصفر. احلرف "N" أو اللون 

األسود مخصص للسلك ذو اللون األزرق.
أما السلك ذو اللون البني فيجب وصله باخملرج الذي يحمل عالمة 

حرق "L" أو اللون األحمر.

حتذير: يجب تأريض اجلهاز.

التركيب
التهوية  .1

التشغيل،   التهوية. فإن مت تغطيتها خالل  ال تغلقوا فتحات   
العمل. ومن أجل  يتوقف عن  وبالتالي  الفرن    قد يحمى 
التهوية اجليدة، اتركوا مسافة 76 سم بني أطراف الفرن 

وجهته اخللفية. ويبلغ احلد األدنى لطول املساحة احلرة 
الضرورية فوق سطح الفرن 150 مم.

ثابت، ومسطح موقع   .2
ثابت ومسطح. ومت  الفرن على سطح    يجب وضع هذا 

تصميم الفرن الستخدامه على نضد عال فقط.
إن اختباره داخل خزانة. إال  الفرن في خزانة  ال يجب وضع   

ترك مساحة من اخللف واجلانبني  .3
التهوية فارغة. إن متت تغطية  إبقاء كافة فتحات    يجب 
كافة الفتحات خالل التشغيل، قد يحمى الفرن وبالتالي 

يتوقف عن العمل.

التلفاز أو  الراديو  البعد عن أجهزة   .4
راديو وما  أو  تلفاز  أو مغذي  بالقرب من هوائي  الفرن    إن وضع 
إلى هنالك، قد ينتج عنه استقبال تلفاز ضعيف وتدخل في 

الراديو. لذا ضعوا الفرن بعيًدا عنهم بقدر املستطاع.
 

املياه البعد عن أجهزة حرارة وصنابير   .5
اختيار  الرذاذ عند  أو  والبخار  الهواء احلار  الفرن عن    أبعدوا 
موقع له وإال تأثرت الطبقة العازلة بشكل سلبي وتعطل 

اجلهاز.

تزويد الطاقة  .6
تيارًا  الفرن  الطاقة احمللي. يتطلب هذا  •  تأكدوا من مصدر   

يبلغ تقريًبا 6.5 أمبير، 220~240 فولط 50 هيرتز.
الطاقة حوالي 0.8 أمتار. تزويد  •  يبلغ طول سلك   

الفولطية املستخدمة هي عينها كما هو  أن تكون  •  يجب   
محدد على الفرن. إذ أن استخدام فولطية أعلى قد يؤدي 
إلى حريق أو حادث آخر يسبب الضرر للفرن. إن استخدام 
الفولطية املنخفضة يسبب بطًئا في الطبخ. ونحن غير 

مسؤولني عن الضرر الناجت عن استخدام هذا الفرن مع 
فولطية فيوز أمبير غير تلك احملددة.

أو  الطاقة، يجب استبداله من قبل املصنع  •  إن تضرر سلك   
وكيل اخلدمات أو شخص مختص من أجل جتنب اخلطر.

 
التغليف بحًثا عن أي ضرر من  الفرن بعد فك  7.  فحص 

مثل:
الفجوة. إن كان أي    باب غير متساو، باب مكسور، انبعاج في 

من املذكور أعاله مرئًيا، ال تركبوا الفرن، وأعلموا املوزع فورًا.

الغرفة أبرد من حرارة  إن كان  الفرن  عدم تشغيل   .8
بارد(. اتركوا  التسليم في طقس    )قد يحصل هذا خالل 

الفرن حتى يصبح بحرارة الغرفة قبل تشغيله.
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الرسم البياني للمميزات

① ⑤⑥

⑦

⑩

⑧

⑪

⑨③

②

④

الباب ختم   ①
الكهرومغنطيسية داخل فجوة  الباب األشعة    يحفظ ختم 

الفرن ومينع تسربها إلى اخلارج. 

الباب ②  خطاف 
الباب خالل  تلقائيا. إذا فتح  الباب، يقفل    عند إغالق 
التشغيل، يتوقف أنبوب املغنطرون فورا عن العمل. 

الباب ③  شاشة 
الطعام. ال ميكن لألشعة    تستمح مبشاهدة 

الكهرومغنطيسية اختراق الشاشة. 

الّرش ④  درع 
الطعام  رذاذ  الكهرومغنطيسية من    يحمي منفذ األشعة 

املطبوخ. 

الفرن ⑤  ملبة 
الفرن تلقائيا خالل تشغيل  تضيئ   

الداخلية  أقفال السالمة  ⑥  نظام 

التحكم ⑦  لوح 

الزجاجية الطبخ  ⑧  صينية 
املقاوم للحرارة.  الزجاج    مصنوعة من نوع خاص من 

يجب تثبيت الصينية دائما في الوضعية الصحيحة قبل 
التشغيل. ال تطبخ مباشرة على الصينية. 

⑨  اللوحة األمامية للفرن

الباب زر فتح   ⑩
الباب. عند إغالق  الزر اخملصص لفتح  الباب إضغط    لفتح 

الباب، يقفل تلقائيا. إذا فتح الباب خالل تشغيل الفرن، 
يتوقف أنبوب املغنطرون فورا عن العمل. 

الدوران دليل   ⑪
الزجاجية الطبخ  يدعم صينية   
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الرسم البياني للمميزات )تابع(
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الطاقة،  الطهي، مستوى  1   نافذة العرض - تقوم بعرض وقت 
املؤشرات و الوقت احلاضر.

العديد من األكالت  2    ِمجس الطهي - يستخدم لطهي 
املفضلة.

3     ِمجس التسخين - يستخدم لتسخين الطعام.

4   الطهي بلمسة واحدة - تستعمل لطهي أو تسخني 
كميات محددة من الطعام.

الطاقة. 5   الطاقة - تستخدم لضبط  مستوى 

بالوقت - يستخدم إلذابة اجلليد عن الطعام  6   إذابة اجلليد 
بالنسبة إلى الوقت

7    إبقاء الطعام ساخًنا - يستخدم إلبقاء الطعام ساخًنا.

8    إذابة الجليد بالوزن- اضغط لكي تختار خاصية تذويب 
الثلج بحسب الوزن.

9  التليين

0    لوحة ضبط الوقت - تستعمل لضبط وقت الطهي و 
الساعة في الوقت احلاضر.

الوقت للمطبخ - يستعمل كضابط  للدقائق،  q     ضابط 
لتأجيل وقت بداية الطهي، أو لضبط زمن التوقف بعد 

االنتهاء من الطهي.

w    الساعة - تستعمل لضبط الوقت.

e  إيقاف/ مسح - تستعمل لوقف تشغيل عمل الفرن و مسح 
معلومات الطهي.

r  ابدأ / + 30 ثانية - اضغط لبدء تشغيل  الفرن، كذلك 
لضبط وقت  إعادة التسخين.
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إجراء التشغيل
يحتوي هذا القسم على معلومات مفيدة حول تشغيل الفرن.

جدول مخرج الواطية

المئوية  والنسبة  الطاقة  العرض ومستوى  التالي  الجدول  الطاقة. ويظهر  الطاقة عبر الضغط على مفتاح  •  يتم ضبط مستوى 
للطاقة.

أدخلوا سلك تزويد الطاقة في مدخل طاقة 220~240 
فولط طاقة متكررة 50 هيرز.

بعد وضع الطعام في حاوية مالئمة، افتحوا باب الفرن وضعوا 
احلاوية على الصينية الزجاجية. يجب أن تكون الصينية 

الزجاجية واملفتاح الدوار في مكانيهما دائمصا خالل الطبخ.

أغلقوا الباب. وتأآدوا من أنه مغلق بإحكام. عندما يكون باب 
الفرن مغلًقا، تنطفئ اإلضاءة الداخلية.

ميكن فتح باب الفرن في أي وقت خالل التشغيل عبر سحب 
مقبض الباب. فينطفيء الفرن تلقائًيا.

يطبخ الفرن تلقائًيا على الطاقة القسوى إال في حال مت ضبط 
مستوى طاقة أقل.

بالطاقة. الفرن  إدخال  يظهر على شاشة العرض "0:" عند 

يعود وقت الطبخ إلى الوقت احلالي عندما ينتهي وقت 
الطبخ.

عند ملس مفتاح ابدأ / + 30 ثانية )start/+30sec( خالل 
تشغيل الفرن، يتوقف الفرن عن الطبخ ويحتفظ بكافة 

املعلومات.
إن أردمت محو آافة ملعلومات )ما عدا الوقت احلالي(، املسوا 

مفتاح إيقاف/ مسح)stop/clear( مجددًا. إن مت فتح الباب 
خالل التشغيل، يحتفظ الفرن بكافة املعلومات.

إن مت ملس مفتاح البدء ولم يبدأ الفرن بالعمل، تأآدوا من عدم 
وجود عوائق في املنطقة بني الباب وقفل

الباب وتأآدوا من إقفال الباب بإحكام. لن يبدأ الفرن بالعمل إال 
عند إغالق الباب بالكامل أو إعادة ضبط

البرنامج.

النسبة المئوية التقريبية للطاقةمستوى الطاقة )العرض(لمس مفتاح الطاقة

P-HI%100مرة
P-90%90مرتان

3P-80%80 مرات
4P-70%70 مرات
5P-60%60 مرات
6P-50%50 مرات
7P-40%40 مرات
8P-30%30 مرات
9P-20%20 مرات

10P-10%10 مرات
11P-00%0 مرة

1

2

3

4

5

تأآدوا من ترآيب الفرن بشكل صحيح وإدخاله في 6
الدارة الكهربائية.

ابدأ / + 30 ثانية

7

8

9
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مفاتيح التحكم
ضبط الساعة

عند وصل الفرن ألول مرة تظهر على شاشة العرض " :0" ويسمح صوت طنين. إن انطفأت الطاقة الكهربائية، تظهر على الشاشة " 
التيار. :0" مجددًا عند عودة 

الساعة.   .  المسوا مفتاح  1
يكون النظام إلثني عشرة ساعة.

الساعة مرة أخرى.   .  المسوا مفتاح  2
يكون النظام ألربعة وعشرين ساعة.

الوقت الصحيح عبر لمس  .  أدخلوا  3
مفاتيح تحديد الوقت.

الساعة. تتوقف شاشة العرض عن الوميض ويبدأ العمود بالوميض. إن 4. المسوا مفتاح 
كنتم قد اخترتم نظام 12 ساعة، تسمح لكم هذه الساعة 
الرقمية من ضبط الوقت ما بين 1:00 و12:59. إن اخترتم 

نظام 24 ساعة، تسمح لكم هذه الساعة الرقمية من 
ضبط الوقت ما بين 0:00 و23:59.

:  يحتوي هذا الفرن على عدة أنظمة للساعة.  مالحظة
إن كنتم تريدون نظام ساعة من 12 ساعة، 

أزيلوا هذه الخطوة.

:  إن حاولتم إدخال الوقت بشكل خاطئ، لن يتم ضبط الوقت وتسمعون طنين إشارة خاطئة. المسوا مفتاح الساعة  مالحظة
وأعيدوا إدخال الوقت.

)الساعة(

المطبخ( )مؤقت 

المطبخ. 1. المسوا مفتاح مؤقت 

الوقت لتحديد  .  المسوا مفاتيح ضبط  2
الوقت المرغوب.

البدء السريع. 3. المسوا مفتاح 

وضع مؤقت المطبخ
يعمل المؤقت كمؤقت بالدقيقة، ويمكن ضبطه لتأخير الطبخ واستخدامه كوقت استعداد بعد الطبخ. ولكن ال يمكن ضبط تأخير 

الطبخ مع التذويب. ويعمل المؤقت من دون طافة مايكروايف.

يضيء  مؤقت المطبخ الغرام " :0".

ستعرض لكم نافذة العرض القيمة التي قمتم بإدخالها.

كيفية استخدام مؤقت بالدقيقة

عند ضغطكم لزر البدء سيبدأ مؤشر التوقيت / غ  بالوميض  وستظهر نافذة العرض العد التنازلي للوقت المتبقي في نظام توقيت 
المطبخ. عند انقضاء الوقت المبرمج لنظام توقيت المطبخ، ستسمعون 3 رنات. 
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المطبخ. 1. المسوا مفتاح مؤقت 

الوقت لتحديد  .  المسوا مفاتيح ضبط  2
الوقت المرغو.

المرغوب  الطاقة  .  اضبطوا مستوى  3
ووقت الطبخ للطعام الذي تطبخونه 

البدء السريع. 4. المسوا مفتاح 

المرغوب. الطبخ  1. برمجا وقت 

المطبخ. 2. المسوا مفتاح مؤقت 

تريدون فيه  الذي  الوقت  .  اضغطوا كمية  3
وضع الفرن على استعداد.

السريع. البدء/الطبخ  4. المسوا مفتاح 

و90 ثانية )59:90( الفرن حتى مدة 59 دقيقة  برمجة  مالحظة:  يمكن 

يضيء  مؤقت المطبخ الغرام " :0".

ستعرض لكم نافذة العرض القيمة التي قمتم بإدخالها.

سيتم عرض كل من المؤشرات الضوئية ومستوى الطاقة 
المختار ووقت الطهي للميكروويف.

كيفية استخدام تأخير بدء الطبخ

سيتم عرض كل من المؤشرات الضوئية والوقت المختار 
للميكروويف.

يضيء  مؤقت المطبخ الغرام " :0".

ستعرض لكم نافذة العرض القيمة التي قمتم بإدخالها.

كيفية استخدام استعداد الوقت

وضع مؤقت المطبخ )تابع(

المطبخ( )مؤقت 

المطبخ( )مؤقت 

عند ضغطكم لزر البدء سيبدأ مؤشر التوقيت / غ  بالوميض وستظهر نافذة العرض العد التنازلي للوقت المتبقي في نظام توقيت 
المطبخ. عند انقضاء الوقت المبرمج لنظام توقيت المطبخ، يصدر الفرن رنة، ثم ينطفئ مؤشر التوقيت / غ و يبدأ المؤشر دقيقة / الوزن 

بالوميض . وستظهر نافذة العرض العد التنازلي للوقت المتبقي في النظام دقيقة / وزن، عند انقضاء وقت الطهي بنظام دقيقة / وزن، 
ستسمعون 3 رنات. 

سيبدأ مؤشر دقيقة / وزن  بالوميض وستظهر نافذة العرض العد التنازلي للوقت المتبقي في نظام دقيقة / وزن. عند انقضاء الوقت 
  . المبرمج للطهي بنظام دقيقة / وزن، يصدر الفرن رنة، ثم ينطفئ المؤشر دقيقة / وزن  و يبدأ المؤشر توقيت / غ بالوميض 

ستظهر نافذة العرض العد التنازلي للوقت المتبقي في النظام توقيت المطبخ، عند انقضاء الوقت المبرمج لنظام توقيت المطبخ، 
ستسمعون 3 رنات. 
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)اللحم(

تذويب الثلج بحسب الوزن
يسمح لكم التذويب اآللي بتذويب الطعام عبر تخليصكم من محاولة تكهن الوقت الضروري للتذويب. اتبعوا الخطوات التالية للتذويب 

السهل.

يتم تحديد وقت التذويب تلقائًيا من الوزن الذي تم اختياره.
يطفئ المؤشر ويضئ مؤشر اإلذابة ويبدأ وقت اإلذابة تنازالً. ويطن الفرن خالل دورة التذويب لإلشارة إلى الحاجة إلى قلب أو إعادة ضبط 

الطعام. وعند انتهاء وقت التذويب، تسمعون 3 طنات.

اللحم.  1. المسوا مفتاح 

المرغوب.  التذويب  وزن  .  اختاروا  2

البدء. .  المسوا مفتاح  3

يضيء تذويب/مؤشر الغرام ويظهر على الشاشة رمز 
.500

يظهر اختياركم على الشاشة.

السريع يبدأ تذويب اللحم.

الدجاج. .  المسوا مفتاح  1

المرغوب.  التذويب  وزن  .  اختاروا  2

البدء. 3. المسوا مفتاح 

يضيء تذويب/مؤشر الغرام ويظهر على الشاشة رمز 
.800

يظهر اختياركم على الشاشة.

السريع يبدأ تذويب الدجاج.

1. المسوا مفتاح السمك.

المرغوب.  التذويب  وزن  .  اختاروا  2

البدء. 3. المسوا مفتاح 

يضيء تذويب/مؤشر الغرام ويظهر على الشاشة رمز 
.300

يظهر اختياركم على الشاشة.

السريع يبدأ تذويب السمك.

الوزن التذويب بحسب  * جدول 

السمكالدجاجاللحممفتاح اللمس

300 غ800 غ500 غمرة واحدة

500 غ1000 غ800 غمرتين

800 غ1200 غ1000 غ3 مرات

1000 غ1500 غ1200 غ4 مرات

)الدجاج(

)السمك(
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تذويب الثلج بحسب الوقت
عند اختيار التذويب بحسب الوقت، تقسم الدورة اآللية وقت التذويب إلى فترات تذويب واستعداد متبادلة عبر التشغيل واإلطفاء.

عند لمس مفتاح البدء، يبدأ مؤشر التذويب بالوميض إلظهار أن الفرن على وضع التذويب. ويبدأ العد العكسي على الشاشة للوقت حتى 
تعرفوا المدة المتبقية من التذويب. ويطن الفرن خالل دورة التذويب لإلشارة إلى الحاجة إلى قلب أو إعادة ضبط الطعام. وعند انتهاء وقت 

التذويب، تسمعون 3 طنات.

1. المسوا مفتاح التذويب.

الوقت  .  المسوا مفاتيح ضبط  2 
لتحديد الوقت المرغوب.

البدء. 3. المسوا مفتاح 

يضيء مؤشر التذويب " "0:.

يظهر العرض األرقام التي تم الضغط عليها.

الفرن حتى مدة 59 دقيقة  مالحظة:  يمكن برمجة 
و99 ثانية )59:99(

)التذويب(

إبقاء الطعام ساخًنا

تبقي خاصية "إبقاء الطعام ساخًنا" الطعام ساخًنا لمدة 30 دقيقة.

عند االنتهاء من العملية, راقب سلسلة من أصوات اإلنذار.

اضغط على مفتاح "إبقاء   .1
الطعام ساخًنا".

عند الضغط على مفتاح "إبقاء الطعام ساخًنا"، تعرض 
شاشة العرض 30:00 ثم يبدأ الفرن في العمل أوتوماتيكًيا.

)إبقاء الطعام ساخًنا(

التليين

يتم استخدام خاصية التليين لتليين الزبد والشيكوالتة واآليس كريم وجبن الكريمة.
انظر الجدول لمعرفة اإلعدادات الخاصة لالستخدام. تظهر شاشة العرض االختيار.

لتليين  التليين مرة  .  لمس مفتاح  1
الزبد، ومرتين للشيكوالتة، وثالث 

مرات لآليس كريم وأربعة مرات 
لجبن الكريمة.

البدء. 2. المسوا مفتاح 

)التليين(

جدول إعدادات خاصية التليين

الوزنالطعام المراد تليينهشاشة العرضمفتاح اللمس

½ كوبزبدS--1مرة واحدة

8 أوقيةشيكوالتةS--2مرتين

½ جالون آيس كريم3S--3 مرات

8 أوقيةجبنة كريمة4S--4 مرات
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الطبخ بمرحلة واحدة

1.  المسوا مفتاح الطاقة )اختاروا مستوى 
الطاقة المرغوب( 

2. المسوا لوحة المفاتيح  لضبط وقت 
الطبخ.

3. المسوا مفتاح البدء السريع.

 X 6

.M/W يضيء مؤشر
تعرض الشاشة ما اخترتموه.

يشير هذا المثال إلى مستوى الطاقة 5.
يظهر العرض الرقم الذي تم إختياره.

الطبخ بمرحلتين
تتطلب كافة الوصفات تذويب الطعام المجلد بالكامل قبل الطبخ.

يمكن برمجة هذا الفرن على تذويب الطعام تلقائًيا قبل الطبخ.

التذويب.  1. المسوا مفتاح 

الوقت  المفاتيح لتحديد  .  المسوا لوحة  2
المرغوب تعرض.

الطاقة )اختاروا  .  المسوا مفتاح  3
مستوى الطاقة المرغوب( 

المفاتيح لضبط وقت  .  المسوا لوحة  4
الطبخ.

البدء السريع. 5. المسوا مفتاح 

بالوميض. يضيء مؤشر التذويب " 0:" وتبدأ اإلضاءة 

تعرض الشاشة ما اخترتموه. 

يضيء مؤشر M/W وتعرض الشاشة "P-HI" تعرض 
الشاشة ما اخترتموه يشير هذا المثال إلى مستوى     

الطاقة 5.

يظهر العرض الرقم الذي تم إختياره.

عندما تلمسون مفتاح البدء السريع يضيء مؤشرا التذويب وM/W لتأكيد اختيار مستويات الطاقة. يبدأ مؤشر التذويب بالوميض 
إلظهار أن الفرن على وضع التذويب. يبدأ العد العكسي للوقت المتبقي لوضع التذويب. عندما يطن الفرن، اقلبوا الطعام و/أو فرقوه و/أو 

أعيدوا توزيعه. عند انتهاء وضع التذويب، يطن الفرن ويبدأ الطبخ M/W. ينطفئ مؤشر التذويب ويبدأ مؤشر M/W بالوميض. ويبدأ العد 
العكسي للوقت المتبقي لوضع M/W. عند انتهاء الطبخ M/W، تسمعون طنيًنا 3 مرات.

عندما تلمسون مفتاح البدء السريع، يبدأ مؤشر M/W بالوميض إلظهار أن الفرن يعمل. ويبدأ العد العكسي على الشاشة للوقت حتى 
تعرفوا المدة المتبقية من الطبخ. ويطن الفرن خالل دورة التذويب لإلشارة إلى الحاجة إلى قلب أو إعادة ضبط الطعام. وعند انتهاء وقت 

التذويب، تسمعون 3 طنات.

الفرن على  إلغاء الخطوة 1، يعمل  مالحظة:  إن تم 
الطاقة الكاملة.

الفرن حتى مدة 59 دقيقة  برمجة  مالحظة:  يمكن 
و99 ثانية )59:99(.

والحليب  الجبة  به عند طبخ أطعمة من مثل  أمر موصى  الطبخ وهو  يزيد من وقت  أقل  مالحظة:  إن استخدام مستويات طاقة 
واللحوم التي تتطلب طبًخا بطيًئا.

X 6

)الطاقة(

X 6

)الطاقة(

)التذويب(
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+  30 ثانية  
تسمح لكم ميزة + 30 ثانية بتسخين الطعام لـ 30 ثانية تسخينا %100 ) طاقة كاملة( من خالل الضغط على زر + 30 ثانية من 

خالل تكرار من خالل الضغط على زر + 30 ثانية، يمكنكم أيضا التمديد في وقت التسخين إلى 5 دقائق تتزايد كل مرة بـ 30 ثانية.  

زر + 30 ثانية. عند ضغطكم على زر + 30 ثانية، سيعرض الرقم " 30"،  1. اضغط 
و يبدأ الفرن بالتسخين.   

)+30 ثانية(

)المعكرونة(

)الفشار(

الشراب 
إن لمس الزر مرة واحدة يمكنك من الطهي أو تسخين العديد من أطعمتك المفضلة عن طريق الضغط على زر واحد فقط. ولزيادة  

الكمية، قم بلمس الزر المختار حتى يماثل عدد اللمسات على الزر الذي يظهر على شاشة العرض نفس عدد اللمسات المناسب 
لكمية الطعام المطلوب طهوها. )باستثناء الفشار(.

الشراب مرة واحدة لكوب  .  المسوا مفتاح  1
واحد، ومرتبين لكوبين وثالث مرات لثالث 

أكواب.

زر "الفشار" مرة لطهي 1,75  .  ألمس  1
أوقية من الفشار، وألمسه مرتين لطهي 

ألمسه ثالث مرات لطهي  أو  3 أوقية 
الفشار. 3,5 أوقية من 

عندما تلمسون مفتاح الشراب مرة واحدة تظهر على 
شاشة العرض "1". بعد 1.5 ثانية سيتبدل العرض لوقت 

طبخ الكمية ويبدأ الفرن بالعمل.

عند لمس زر "الفشار" مرة، تظهر على الشاشة "3.5".
ويعد 1,5 ثانية، يتغير عرض الشاشة ليظهر وقت الطهي 

ثم يبدأ الفرن في الطهي.

* الشراب )200 مل/كوب( *
الشراب مرة واحدة : المسوا مفتاح  • 1 كوب )ماغ( 

الشراب مرتين ضمن 1.5 ثانية : المسوا مفتاح  • كوبان )ماغ( 
الشراب 3 مرات ضمن 1.5 ثانية : المسوا مفتاح  • 3 أكواب )ماغ( 

الغرفة. المعد في درجة حرارة  الميكروويف  ملحوظة:  1. قم باستخدام فشار 
الُمصنع. الفرن بحسب تعليمات   2. قم بوضع كيس "الفشار" في 

الواحدة. المرة   3. قم بطهي كيس واحد من "الفشار" في 
والبخار يكونان ساخنان جداً. الفشار  الكيس بحذر: ألن  الفشار، أفتح   4. بعد طهي 

الذي لم يطهى جيداً وال األكياس. الفشار  بإعادة تسخين   5. ال تقم 
الفشار. أثناء طهور  الفرن غير مراقب  تترك   6. ال 

:  إن كان وزن الفشار الُمعد مسبقاً مختلفاً عن الوزن المنصوح به، ال تقم باستخدام زر طهي الفشار. واتبع تعليمات  تحذيرات
الُمصنع.
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عمليات الِمجس 

تم تصميم تصنيفات ِمجس الطهي خصيصاُ للكشف عن زيادة إطالق الرطوبة من الطعام خالل عملية الطهي, حيث يقوم ِمجس 
الميكروويف تلقائًيا بتعديل وقت الطهي تبًعا لكمية ونوع الطعام.

مجس التسخين 

يعتبر الِمجس جهاز شبه موصل يعمل على اكتشاف كمية البخار الصادرة من الطعام عند تسخينه. حيث يقوم الِمجس بتعديل الوقت 
ومستوى الطاقة وفًقا ألنواع وكميات الطعام المختلفة, لذا فليس عليك إدخال كمية أو نوع الطعام.

التسخين. زر ِمجس  .  قم بلمس  عندما يكتشف الِمجس وجود البخار الصادر من الطعام، 1
تبدأ شاشة العرض بإظهار وقت الطهي.

التسخين( )مجس 

استخدام إعدادات الِمجس

البدء في الطهي. الفرن، انتظر دقيقتان قبل  .  بعد توصيل  1

والداخلي لحاوية الطهي  الخارجي  .  تأكد من كون السطح  2
الخاصة بالفرن جاًفا. وقم بمسح أية رطوبة عليها بقماشة 

جافة أو بمناديل ورقية.

الطعام  الفرن على طهي األطعمة في درجات تخزين  .  يعمل  3
العادية.

الطهي ألي جهاز  الخاصة بكتاب  اإلرشادات  اتباع  .  ينبغي  4
ميكروويف في حالة طهي كمية طعام أكثر أو أقل من 

المذكورة في الجدول.

اإليقاف حتى يظهر  زر  أو الضغط على  الفرن  باب  .  ال تفتح  5
�وقت الطهي على شاشة العرض. 

ألنه في هذه الحالة يتم تعطيل عملية قياس البخار، وإن حدث 
ذلك، تظهر رسالة تفيد بحدوث خطأ. ولمتابعة الطهي، قم 

�بلمس زر اإليقاف وقم بالطهي يدويًا. 

عندما يشعر الِمجس بتبخر البخار من الطعام، تعرض 
�الشاشة وقت الطهي. 

يمكن فتح باب الفرن عند ظهور وقت الطهي على شاشة 
العرض. وفي هذا الوقت، تستطيع تقليب الطعام أو تتبيله 

حسب الرغبة.

بالميكروويف ثم قم  الخاصة  الحاويات  دوًما باستخدام  .  قم  6
�بتغطيتها بأغطية مناسبة واسعة أو كيس بالستيكي. 

ال تقم أبًدا باستخدام حاويات بالستيكية ضيقة. ألنها تمنع 
البخار من الخروج مما يؤثر على عمل الِمجس، وفي الغالب 

يؤدي لطهي الطعام أكثر من الالزم.

االنتهاء من الطهي.  الطعام بعد  .  افحص مدى طهي وحرارة  7
وإن لم يكن الطعام مطهًيا جيًدا، أدخل وقت الطهي 

اإلضافي يدويا. وال تقم باستخدام واحدة من فئات الطعام 
لِمجس الطهي مرتين لطهي نفس الكمية من الطعام. ألن 

هذا قد يتسبب في طهي الطعام أكثر من الالزم أو حرقه.

تغطية األطعمة

بعض األطعمة تحتاج لتغطيتها أثناء الطهي لتطهى جيًدا. قم 
باستخدام األغطية الموصى بها في جدول ِمجس الطهي لهذه 

األطعمة.

1. غطاء الكاسرولة.

الغطاء البالستيكي  .  غطاء بالستيكي: ينصح باستخدام  2
لتغطية حاويات الطعام بشكل واسع، بحيث يسمح لحوال 
أن  ينبغي  البخار. ال  ½ بوصة غير مغطى للسماح بخروج 

يمس الغطاء البالستيكي الطعام نفسه.

الورق حول  تماًما، وقم بلف  الطبق  .  أوراق الشمع: قم بتغطية  3
الطبق ثم ضع أطرافه تحت الطبق. وإن كان الطبق أكثر عرًضا 

من الورق، استخدم قطعتين من الورق لتغطية بوصة واحد 
على األقل. واحذر من نزع أي غطاء أثناء الطهي ألنك ستعمل 

على خروج البخار.
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ِمجس الطهي

يمكنك ِمجس الطهي من طهي أو تسخين العديد من األطعمة المفضلة عن طريق لمس زر ِمجس الطهي أكثر من مرة. فعند لمسك 
لزر ِمجس الطهي مرة يظهر رمز SC-1 على شاشة العرض.

وبلمس الزر أكثر من مرة، يمكنك استخدام أحد فئات الطعام المبينة أدناه.

الطهي مرة لطهي  زر مِجس  .  قم بلمس  1
�األطعمة المثلجة .

قم بلمس زر مِجس الطهي مرتين 
�للبطاطس المخبوزة.

قم بلمس زر مِجس الطهي ثالث مرات 
�لألسماك/المأكوالت البحرية.

قم بلمس زر مِجس الطهي أربعة مرات 
�للخضروات الطازجة.

قم بلمس زر مِجس الطهي خمسة 
مرات للخضروات المثلجة.

زر بدء التشغيل. 2. ثم اضغط 

يظهر الرمز "SC-1" على شاشة العرض.

يظهر الرمز "SC-2" على شاشة العرض.

يظهر الرمز "SC-3" على شاشة العرض.

يظهر الرمز "SC-4" على شاشة العرض.

يظهر الرمز "SC-5" على شاشة العرض.

عند اكتشاف المجس للبحار الصاعد من الطعام، فسوف 
يبدأ توقيت الطهو بالظهور على شاشة العرض.

)ِمجس الطهي(

جدول ِمجس الطهي

طريقة الطهيالكميةالطعام

4-36 أوقيةمجس التسخين

قم باستخدام طبق أو كاسرولة بحجم أكبر بقليل من الكمية المراد طهوها. ثم قم بتسطيح 
الطعام إن كان األمر ممكًنا. ثم قم بتغطيته بغطاء أو كيس بالستيكي أو ورق شمعي. قم 

باستخدام األغطية مثل األكياس البالستيكية أو األغطية العادية للكميات الكبيرة من الطعام 
والكثيفة مثل الخنة. وبعد التسخين، قم بتقليب الطعام جيًدا إن كان هذا ممكًنا. ثم أعد 

تغطية الطعام ودعه لمدة 2-3 دقيقة. ينبغي أن يكون الطعام ساخًنا جًدا. وإن لم يكن كذلك، 
فتابع تسخينه بوقت وطاقة مختلفين.

8-32 أوقيةاألطعمة المثلجة

قم باستخدام الزر المناسب لألطعمة المثلجة. فسوف يعطيك هذا نتائج مرضية لمعظم 
الحاالت. يمكنك تجريب أكثر من خيار واختيار المفضل لديك. قم بنزع حزمة الطعام من 

الكيس البالستيكي واتبع تعليمات تغطية حزم الطعام. وبعد الطهي، دع الطعام مغطي لمدة 
1-3 دقائق.

8-32 أوقيةالبطاطس المخبوزة
قم بوضعها على منشفة ورقية قابلة للقلب. وبعد الطهي، قم بإخراجها من الفرن، ثم قم 

بلفها بورق األلمونيوم ودعها تبقى من 5-10 دقائق أخرى.

قم بوضعها في طبق مسطح زجاجي )قم بوضع أطراف الغطاء تحت الطبق(. قم بتغطيته 0,4~1,0 باوندالسمك/المأكوالت البحرية
بكيس بالستيكي. وبعد الطهي،دعه يبقى مغطى لمدة 3 دقائق.

4 ~ 16 أوقيةالخضروات المثلجة

قم بغسل الخضروات ووضعها في وعاء. ال تقم بإضافة الماء إن كنت قد غسلت الخضروات 
للتو. قم بتغطيتها بغطاء خاص بالخضروات الرطبة. ثم قم بلفها بكيس بالستيكي لجعل 

الخضروات رطية- مقرمشة. وبعد الطهي، قم بتقليب الخضروات إن كان هذا ممكًنا. ثم دعها 
تبقى مغطاة 2-5 دقيقة.

ال تقم بإضافة الماء. قم بتغطيها بغطاء بالستيكي. وبعد الطهور، قلبها ودعها تبقى مغطاة 6 ~16 أوقيةالخضروات الطازجة
لمدة 3 دقائق.
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قفل سالمة األطفال

يمنع مفتاح األمان تشغيل الفرن غير المحبب من قبل األطفال الضغار.
لضبط هذا الوضع، اضغطوا على مفتاح الوقف/المحو لمدة 3 ثوان فتسمعون صوت طنين ويضيء مؤشر القفل.
إللغاء هذا الوضع، اضغطوا على مفتاح الوقف/المحو لمدة 3 ثوان فتسمعون صوت طنين وينطفئ مؤشر القفل.

إيقاف الفرن وهو شغال

الوقف/المحو. 1. اضغطوا على مفتاح 
    • يمكنكم إعادة تشغيل الفرن عبر اللمس على مفتاح البدء.

    • المسوا مفتاح الوقف/المحو مرة أخرى لمحو كافة التعليمات.
    • يتوجب عليكم إدخال تعليمات جديدة.

الباب 2. افتحوا 
    • يمكنكم إعادة تشغيل الفرن عبر إغالق الباب واللمس على مفتاح البدء.

بابه. العمل عند فتح  الفرن عن  مالحظة: يتوقف 
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1
2

3

4

5

6

7

أطفئوا الفرن قبل تنظيفه.

حافظوا على نظافته من الداخل. عند تناثر الطعام أو 
إراقته داخل الفرن وعلى حيطانه، امسحوا الطعام بواسطة 

قماشة مبللة. يمكن استخدام منظف خفيف إن كان 
الفرن متسًخا جًدا. ال نوصي باستخدام المنظفات القوية 

أو الكاشطة.

يجب مسح السطح الخارجي للفرن بواسطة الصابون 
والماء، ومسحه وتجفيفه بقماشة ناعمة. ولمنع حصول أي 
ضرر للقطع المشغلة داخل الفرن، ال يجب السماح بدخول 

الماء في فتحات التهوية.

إن أصبح لوح التحكم رطًبا، نظفوه بواسطة قماشة ناعمة 
وجافة. ال تستخدموا المنظفات القوية والكاشطة على 

لوح التحكم.

إن تجمع البخار داخل باب الفرن أو حوله أو خارجه، امسحوه 
بقماشة ناعمة. قد يحصل هذا عند فتح الفرن وهو يعمل 
في ظروف رطبة جًدا وذلك ال يعني أبًدا أن الوحدة معطلة.

من الضروري أحيانًا إزالة الصينية الزجاجية لتنظيفها. 
اغسلوا الصينية بمياه فاترة أو في الجالية.

يجب تنظيف المفتاح الدوار وأرضية الفرن الداخلية بشكل 
منتظم لتجنب صدور ضجيج زائد. امسحوا السطح 

الداخلي للفرن بواسطة منظف خفيف وماء أو منظف 
زجاج ومن ثم جففوه. يمكن جسل المفتاح الدوار في الماء 

الفاترة.

رعاية فرنكم المايكروايف

الصينية الزجاجية المفتاح الدوار

POWER

PROGRAM-COOK

PROGRAM-COOK

REHEAT

TME-DEFROSTPOPCORN

MORET LESS

TIME

3

MEMORY

1

64

97

CLOCK

STARTSTOP/CLEAR

AUTO
START

2

5

8

0

يجب تنظيف الفرن باستمرار وإزالة بقايا الطعام داخله.
إن عدم المحافظة على نظافة الفرن قد يؤدي إلى تدهور سطحه مما قد يؤثر 

بشكل كبير على مدة بقاء الجهاز ويحتمل أن يؤدي إلى وضع خطر.

1

2

يجب تنظيف المفتاح الدوار وأرضية الفرن بشكل 
منتظم لمنع صدور ضجيج زائد.

يجب استخدام المفتار الدوار دائًما مع الصينية 
الزجاجية عند الطبخز

الصينية الزجاجية

1
2
3

4

ال تشغلوا الفرن من دون وجود الصينية الزجاجية داخله.

ال تستخدموا أية صينية زجاجية أخرى مع هذا الفرن.

إن كانت الصينية الزجاجية حارة، اتركوها تبرد قبل 
تنظيفها أو وضعها في الماء.

ال تطبخوا الطعام مباشرة على الصينية الزجاجية )إال 
في حال فرقعة الفشار(.

المفتاح الدوار
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أسئلة وأجوبة
المايكروايف من دون طعام عن  :  لقد شغلت فرني  * س 

طريق الخطأ. هل تضرر؟
:  إن تشغيل الفرن من دون طعام لفترة قصيرة ال يضر به.  ج 

ولكنه أمر غير محبب.

المفتاح  الفرن من دون وضع  :   هل يمكن استخدام  * س 
الدوار أو الصينية الزجاجية؟

:  كال. يجب أن يكون كل من المفتاح الدوار والصينية  ج 
الزجاجية في مكانيهما لدى استخدام الفرن.

الفرن شغاالً؟ الباب عندما يكون  :   هل يمكنني فتح  * س 
:  يمكن فتح الباب في أي وقت خالل عملية الطبخ. فتطفئ  ج 

طاقة المايكروايف فورًا ويتوقف العد العكسي للوقت 
حتى إغالق الباب.

الفرن بعد الطبخ؟ الرطوبة داخل  :   لماذا تتجمع  * س 
:  إن الرطوبة على األطراف الداخلية للفرن أمر طبيعي. فهو  ج 

نتيجة للبخار المتصاعد لدى تسخين الطعام ولمسه 
لسطح الفرن البارد.

هل تمر طاقة المايكروايف عبر شاشة عرض الباب؟ س: 
:  كال. إذ ترد الشاشة المعدنية الطاقة نحو فجوة الفرن.  ج 

وتسمح الفتحات بمرور الضوء إلى الداخل. ولكنها ال تدع 
طاقة المايكروايف تمر.

البيضة أحيانًا؟ :   لماذا يفرقع  * س 
:  عند طبخ البيض أو سلقه، قد يفرقع الصفار بسبب  ج 

البخار المتجّمع داخل غشاءه. لمنع ذلك، اثقبوا الصفار 
بواسطة مسواك قبل طبخه. ال تطبخوا البيض أبًدا من 

دون ثقب قشرته.

انتهاء  :   لماذا يتوجب علينا ترك وقت استعداد بعد  * س 
عملية الطبخ؟

:   إن وقت االستعداد مهم جًدا.  ج 
عند الطبخ بواسطة المايكروايف، تكون الحرارة في 

الطعام وليس في الفرن. ويجمع العديد من األطعمة حرارة 
داخلية تسمح باستمرار عملية الطبخ حتى بعد إزالة 

الطعام من الفرن. لذا يسمح وقت االستعداد ألطعمة من 
اللحم والخضار الكبيرة والكعك بإنهاء الطبخ الداخلي 

من دون زيادة طهي الجزء الخارجي منها.

:   ماذا يعني وقت االستعداد؟ * س 
:  يعني وقت االستعداد بأنه يجب إخراج الطعام من الفرن  ج 

وتغطيته لمدة إضافية من الوقت للسماح له بإنهاء 
عملية الطبخ. وهذا يسمح بإفراغ الفرن لطبخ شيء آخر.

المذكورة  دائًما بنفس السرعة  :   لماذا  ال يطبخ فرني  * س 
في دليل فرن المايكروايف؟

:  أنظروا الدليل مجددًا، للتأكد من أنكم اتبعتم التعليمات  ج 
حرفًيا، ولرؤية ما قد يسبب الفرق في وقت الطعام. إن 

أوقات الطبخ وضوابط الحرارة في الدليل هي اقتراحات 
لمساعدتكم على عدم زيادة الطبخ... لذا فإن أكثر 

المشاكل شيوًعا هي التعود على الفرن. 
إذ قد تحتاج االختالفات في حجم وشكل ووزن وأبعاد 
الطعام إلى فترات طبخ أطول. استخدموا فطرتكم 

باإلضافة إلى اقتراحات دليل الطبخ للتأكد مما إذا كان 
الطعام يطهى بشكل صحيح كما تفعلون في الطبخ 

التقليدي.

إن قمت بتشغيله وهو فارغ؟ الفرن  :   هل يتضرر  * س 
: نعم. ال تشغلوه أبًدا فارًغا. ج 

أو  الدوار  المفتاح  الفرن من دون  :   هل يمكنني تشغيل  * س 
بقلبه حتى أتمكن من وضع طبق أكبر عليه؟

:  كال، إن أزلتم أو قلبتم المفتاح الدوار، تحصلون على نتيجة  ج 
طبخ ضعيفة. يجب أن تستخدموا في الفرن أطباًقا تالئم 

المفتاح الدوار.

الدوار باالتجاهين؟ المفتاح  أن يدور  :   هل من الطبيعي  * س 
:  نعم. يدور المفتاح الدوار بحسب عقارب الساعة أو  ج 
بعكسها وذلك بحسب دوران المحرك عند بدء دورة 

الطبخ.

المايكروايف؟  :   هل يمكنني طبخ الفشار في فرن  * س 
وكيف أحصل على أفضل نتيجة؟

:  نعم. يمكنكم طبخ الفشار المعلب خصيًصا  ج 
للمايكروايف واتباع تعليمات المصّنع أو استخدام مفتاح 

الفشار المسبق الضبط. ال تستخدموا أكياس الورق 
العادية. استخدموا "اختبار السمع" عبر وقف الفرن 

مباشرة عند تباطؤ صوت الفرقعة إلى فرقة واحدة كل 
ثانية أو ثانيتين. ال تعيدوا طبخ الحبوب غير المفرقعة. وال 

تفرقعوا الفشار في إناء طبخ زجاجي.
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قبل االتصال بمركز الخدمات
راجعوا الالئحة التالية، إذ يمكنكم تجنب اتصال غير ضروري بمركز الخدمات.

* الفرن ال يعمل؛
بالكهرباء بشكل جيد. الطاقة موصول  أن سلك  1. تأكدوا من 

الباب جيًدا. 2. تأكدوا من إغالق 
3. تأكدوا من ضبط وقت الططبخ.

رئيسية  دارة  أو كاسر  دارة متضرر  4. تأكدوا من عدم وجود فيوز 
عالق في بيتكم.

الفجوة؛ * شرارات في 
المستخدمة. ال يجب استخدام  الطبخ  أدوات  1. تأكدوا من 

الحاويات أو األطباق المعدنية التي تحتوي على أطراف 
معدنية.

األلومنيوم ال يلمس  أو  المعدنية  أن األطراف  2. تأكدوا من 
الحيطان الداخلية.

إن كانت المشكلة ما زالت موجودة، اتصلوا بمركز الخدمات.
تجدون الئحة بهذه المراكز في الفرن.

الرعاية والتنظيف
رغم تزويد الفرن بخصائص حماية، فمن المهم االنتباه للتالي:

اللعب بمفاتيح السالمة. أو  المهم عدم تخريب  1. من 

أو  والباب  األمامي للفرن  بين السطح  أي غرض  2. ال تضعوا 
تسمحوا للبقايا بالتراكم على أسطح السقف. امسحوا 

منطقة السقف باستمرار بواسطة منظف خفيف واغسلوها 
وجففوها. ال تستخدموا المساحيق أو األقمشة الكاشطة أبًدا.

المثال  الباب، ال يجب تعريضه للضغط على سبيل  3. عند فتح 
تعلق طفل بباب مفتوح أو أي قفل قد يسبب وقوع الفرن إلى 

األمام وبالتالي التسبب بإصابة أو تضرر الباب. ال تشغلوا الفرن 
إن كان متضررًا إال بعد تصليحه من قبل تقني متخصص. ومن 

المهم جًدا أن يغلق باب الفرن جيًدا وأال يكون هناك ضرر في:
i( الباب )انبعاج(  

أو مرخية( والمزالج )مكسورة  ii( المفاصل   
الباب وأسطح السقف. iii( أقفال   

إال تقني  أي كان  أو تصليحه من قبل  الفرن  4. ال يجب تعديل 
خدمات متخصص.

بقايا طعام. أي  وإزالة  الفرن باستمرار  5. يجب تنظيف 

إلى تدهور  يؤدي  الفرن قد  المحافظة على نظافة  .  إن عدم  6
سطحه مما قد يؤثر بشكل كبير على مدة بقاء الجهاز 

ويحتمل أن يؤدي إلى وضع خطر.

التخلص من التجهيزات الكهربائية و اإللكترونية المستعملة 
المقصود من الرمز على منتج ما، ملحقاته أو عبوته يشير إلى أن هذا المنتج يجب أال يعامل على انه نفاية منزلية. 
يرجى التخلص من هذا الجهاز في نقطة التجميع المناسبة لك فيما يتعلق بإعادة تدوير نفايات األجهزة الكهربائية 

واإللكترونية. ففي االتحاد األوروبي وفي بالد أوروبية أخرى حيث توجد أنظمة تجميع منفصلة لمنتجات كهربائية 
وإلكترونية مستعملة. بضمان التخلص السليم من هذا المنتج، أنت تساعد على منع الخطر المحتمل على البيئة 

والصحة البشرية، الذي يمكن خالف ذلك  أن ينتج عن التعامل غير المناسب مع هذا المنتج. إن إعادة تدوير المواد 
سوف يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

يرجى منكم لذلك عدم التخلص من أجهزتكم الكهربائية واإللكترونية مع نفاياتكم المنزلية. ولمزيد من المعلومات 
التفصيلية عن إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى االتصال بمكتب مدينتكم المحلي، أو بمصلحة التخلص من نفاياتكم 

المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج. 
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المواصفات
تأريض  مصدر الطاقة تيار متناوب  240V, 50Hz~220 طور أحادي مع 

1450 واطالمايكروويف استهالك الطاقة
1000 واطمخرج طاقة المايكروايف

2450 ميغاهيرزالمايكروويف التردد
)612X350X493mm)24.1X13.8X19.4 inاألبعاد الخارجية  عرض X ارتفاع  X عمق 

)434X292X481mm)17.1X11.5X18.9 inأبعاد الحجرة  عرض X ارتفاع  X  عمق 
تقريباً )21kg )46.3 IBS الوزن الصافي

و99 ثانيةالمؤقتة 59 دقيقة 
10 مراحلاختيارات الطاقة 

دون إشعار  للتعديل  *  المواصفات عرضة 
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دليل األدوات
ال تستخدموا سوى األدوات المالئمة لالستخدام في أفران مايكروايف.

من أجل طبخ الطعام في فرن مايكروايف، يجب أن تتمكن موجات المايكروايف من الدخول إلى الطعام، من دون االنعكاس على الطبق 
المستخدم أو امتصاصه للموجات. لذلك يجب التأكد من اختيار األدوات المالئمة. إن تم ترميز األداة بأنها آمنة لالستخدام في 

المايكروايف، فال تقلقوا. وتجدون أدناه الئحة بمختلف األدوات مع اإلشارة إلى إمكانية استخدامها في المايكروايف أم ال.

مالحظاتاألماناألداة

يمكن استخدامه بكميات قليلة لحماية أماكن معينة من األلمونيوم
الطعام من الطهو الزائد. وقد يحصل لمعان إن كان األلومنيوم 
قريًبا جًدا من حيطان الفرن أو إن كانت كمية األلومنيوم كبيرة.

ال تسخنوه ألكثر من 8 دقائق.صحن مقشور

يكون البورسلين والفخار والخزف المصقول والصحون الصينية الصحون الصينية والخزف
مالئمة في العادة إال في حال تم تزيينها بالمعادن

صحون الكرتون من البوليستر القابلة 
للرمي

تكون بعض األطعمة المجمدة موضوعة في هذه الصحون

تغليفات الطعام السريع
البوليستر • حاويات كؤوس 

الجرائد أو  الورقية  • األكياس 
المعدنية أو األطراف  تدويره  المعاد  • الورق 






يمكن استخدامها لتسخين الطعام. قد يسبب التسخين 
الزائد إلى زوبان البوليستر

قد يتحترق
قد يسبب اللمعان

الزجاجيات
المقاومة للحرارة • الزجاجيات 

الفاخرة • الزجاجيات 
الزجاجية • الجرات 






يمكن استخدامها إال في حال تزيينها بأطراف معدنية
يمكن استعمالها لتسخين الطعام أو السوائل

قد ينكسر الزجاج الرفيع أو ينشعر إن تم تسخينه فجأة
يجل إزالة الغطاء. مالئم للتسخين فقط

المعادن
• الصحون

الثالجة • ربات أكياس 



قد تسبب اللمعان أو الحريق

الورق 
•  الصحون، الكؤوس، المحارم، وأوراق 

المطبخ
تدويره المعاد  •  الورق 





لفترات الطبخ القصيرة والتسخين. وأيًضا المتصاص الرطوبة 
الزائدة

قد يسبب اللمعان

البالستيك
• الحاويات

التثبيت • شريط 

الثالجة • أكياس 







تحديًدا إن كانت مقاومة للحرارة. قد يلتف نوع آخر من 
البالستيك أو يخسر لونه في الحرارة العالية. ال تستخدموا 

بالستيك الميالمين
يمكن استعماله للحفاظ على الرطوبة. ال يجب أن يمس 

الطعام
احذروا عند إزالة الشريط ألنه قد يطلق البخار الحار

فقط إن كانت مناسبة للطبخ أو مقاومة للحرارة. ال يجب أن 
تكون محكمة اٌغالق. اثقبوها بواسطة شوكة عند الضرورة

تستعمل للحفاظ على الرطوبة وتجنب تناثر الطعامورق الشمع أو المقاوم للدهون

: ينصح باستخدامه  
: استخدام محدد      

: ال ينصح باستخدامه  

تعليمات الطبخ
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استخدام فرنكم المايكروايف بطريقة آمنة
استخدام عام  

ال تحاولوا تخريب مفاتيح السالمة أو تلعبوا بها.
ال تضعوا أي غرض بين السطح األمامي للفرن والباب أو تسمحوا 

للبقايا بالتراكم على أسطح السقف. امسحوه باستمرار 
بواسطة منظف خفيف واغسلوها وجففوها. ال تستخدموا 

المساحيق أو األقمشة الكاشطة أبًدا.
ال تعرضوا باب الفرن للضغط أو الوزن كأن يعلق طفل على الباب 

المفتوح.
قد يؤدي هذا في وقوع الفرن إلى األمام فيتسبب بإصابتكم وتضرر 

الفرن.

ال تستخدموا الفرن إن كانت أقفال األبواب أو اسطح السقف 
متضررة، أو إن كان الباب ملتويًا أو إن كانت المفاصل رخوة أو 

مكسورة.
ال تشغلوا الفرن وهو فارغ. فهذا يضر به.

ال تحاولوا تجفيف المالبس أو الجرائد أو مواد أخرى داخل الفرن. 
فقد تحترق.

ال تستخدموا المواد المصنوعة من الورق المعاد تدويره إذ أنها قد 
تحتوي على أمور غير صافية تسبب شرارات أو حريق.

ال تضربوا أو تصدموا لوح المفاتيح بأغراض صلبة. فهذا قد يضر 
بالفرن.

اللمعان
المشكلة. إن رأيتم لمعانًا المسوا مفتاح الوقف/المحو وصححوا 

اللمعان هو الكملة المستخدمة لتحديد الشرارات في الفرن.

ينتج اللمعان عن:

الفرن. األلومينيوم ألطراف  أو  المعادن  • لمس 
•  األلومينيوم غير مخصص للطعام )إذ تعمل األطراف غير 

المطوية كهوائيات(.

اللدجاج  ودبابيس  الربطات  الفرن من مثل  داخل  •  وضع معادن 
واألطباق المزينة بأطراف من ذهب.

الذي يحتوي على قطع معدنية صغيرة  تدويره  المعاد  •  الورق 
ويتم استخدامه في المايكروايف.

الطعام
ال تستخدموا فرنكم المايكروايف أبًدا لتخزين الطعام.

ليس الفرن مصمًما لتخزين الطعام.
قد يتلف الطعام المخزن بطريقة غير صحيحة ويصبح تناوله 

خطرًا.
استخدموا دائًما أقل فترة طبخ محددة. فمن األفضل دائًما عدم 

طبخ الطعام جيًدا عن زيادة طبخه.
يمكن غعادة الطعام غير المطبوخ جيًدا إلى الفرن للمزيد من 
الطبخن ولكن إن تم طبخه بشكل زائد فال يمكن فعل شيء.

سخنوا كميات صغيرة من الطعام أو األطعمة التي تحتوي على 
رطوبة قليلة بحذر. ألنها قد تنشف بسرعة أو تحترق.

ال تسخنوا البيض بقشره. إذ قد يزيد الضغط داخله وينفجر 
البيض.

إن البطاطس والتفاح وصفار البيض والنقانق أمثلة عن أطعمة 
ذات بشرة غير مسامية.

يجب ثقبها قبل طبخها لتجنب اإلنفجار.
ال تحاولوا تسخين الزيوت القوية في الفرن.

اتركوا الطعام داخل الفرن بعد انتهاء وقت الطبخ لمدة 20 ثانية 
للسماح للحرارة بالتوازن، وحركوا الطعام خالل التسخين إن كان 

ذلك ضروريًا ولكن حركوه دائًما بعد التسخين. ومن أجل تجنب 
الغليان المتناثر واحتمال احتراق جلدكم، عليكم وضع ملعقة أو 

عود تحريك في السوائل وتحريكها قبل وخالل وبعد التسخين.

ال تتركوا الفرن من دون مراقبة خالل تسخين الفشار.
ال تسخنوا الفشار في أكياس ورقية إال إن كان منتج فشار مصنع 

تجاريًا لالستخدام في المايكروايف. قد تسخن حبوب الفشار 
جًدا وتحرق كيس الورق العادي.

ال تضعوا أكياس الفشار المعدة للمايكروايف مباشرة على 
الصينية الزجاجية للفرن. ضعوا الكيس على زجاج حام أو صحن 

سيراميك لتجنب زيادة حرارة صينية الفرن وتشققها.
ال تزيدوا وقت تسخين الفشار عن الوقت الذي حدده المصّنع.
إذ أن التسخين الزائد ال يسخن المزيد من الحبوب ولكنه قد 
يحرقها. تذكروا أن كيس الفشار والصينية قد يكونا حارين 

جًدا عند اإلمساك بهما. فأخرجوهما بحذر واستخدموا قفازات 
الطبخ.
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مبادئ استخدام المايكروايف
تم استخدام طاقة المايكروايف في هذا البلد لطبخ أو إعادة تسخين الطعام منذ التجارب األولى باستخدام الرادار في الحرب العالمية 

الثانية. إن المايكروايف موجودة في الجو طوال الوقت إن بشكل طبيعي أو من مصادر صنعها اإلنسان. وتتضمن المصادر من صنع 
اإلنسان الرادار والراديو والتلفاز وموصالت االتصاالت وهواتف السيارات.

كيف يطبخ المايكروايف الطعام

جداول التحويل

إن فرن المايكروايف هو جهاز من مجموعة ISM 2 والتي يتولد فيها عادة طاقة تردد الموجات وتستخدم على شكل إشعاع كهرمغنطيسي 
لمعالجة المواد. إن هذا الفرن هو جهاز فئة ب مالئم لالستخدام في المنازل واألماكن المتعلقة مباشرة بشبكة تزويد طاقة منخفضة الفولطية 

تزود المباني المستخدمة ألهداف سكنية.

تنعكس الموجات على الحيطان 
المعدنية وشاشة الباب 

المعدنية.

تسبب المايكروايف بارتجاج ذرات الماء وهو ما ينتج 
عنه االحتكاك أي الحرارة. ثم تقوم هذه الحرارة بطهي 

الطعام. كما تنجذب الموجات إلى األجزاء الدهنية 
والسكر فتطهى األطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة 
من هذه األجزاء بشكل أسرع. ال يمكن للموجات الدخول 

إال إلى عمق 4-5 سم ومع انتشار الحرارة عبر الطعام 
بواسطة التواصل كما يحصل في فرن عادي، يطهى 

الطعام من الخارج إلى الداخل.

االنعكاس االمتصاص▲ ▲

التحويل ▲ في فرن مايكروايف، تحول الكهرباء 
إلى موجات صغيرة بواسطة 

الماغنيترون.

ثم تمر عبر حاوية الطبخ 
لتمتصها ذرات الماء في الطعام، 

حيث أن كافة األطعمة تحتوي 
كميات متباينة من الماء.

قياسات الوزن

15غ
25 غ
50 غ

100 غ
175 غ
225 غ
450 غ

½ أونصة
1 أونصة
2 أونصة
4 أونصة
6 أونصة
8 أونصة
1 باوند

قياسات السوائل

= 240 مل= 8 أونصة سائل1 كوب

ليتر المتحدة 20 أونصة سائل(1 نصف  المملكة  المتحدة 560 مل(= 16 أونصة سائل )في  المملكة  = 480 مل )في 

المتحدة 40 أونصة سائل(1 ربع غالون المملكة  المتحدة 1120 مل(= 32 أونصة سائل )في  المملكة  = 960 مل )في 

المتحدة 160 أونصة سائل(1 غالون المملكة  المتحدة 4500 مل(= 128 أونصة سائل )في  المملكة  = 3840 مل )في 

قياسات الحجم

30 مل
100 مل
150 مل
300 مل
600 مل

1 أونصة سائل
3 أونصة سائل

ليتر( 5أونصة سائل )¼ نصف 
ليتر( 10أونصةسائل )½ نصف 
ليتر( 20أونصة سائل )1 نصف 

قياسات الملعقة

1.25 مل
2.5 مل

5 مل
15 مل

¼ ملعقة شاي
½ ملعقة شاي
1 ملعقة شاي
1 ملعقة طعام

المايكروايفذرة الماء االمتصاص االرتجاج 
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تقنيات الطبخ
وقت االستعداد

إن األطعمة الكثيفة من مثل اللحمة والبطاطس بقشرها 
والكعك تتطلب وقت االستعداد )داخل أو خارج الفرن( بعد 

طبخها للسماح للحرارة بإنهاء طبخ قلبها بالكامل. غلفوا 
أطراف اللحم والبطاطس بقشرها بورق األلومينيوم خالل فترة 

االستعداد. تحتاج أطراف اللحم إلى حوالى 10-15 دقيقة 
والبطاطس 5 دقائق. أما األطعمة األخرى من مثل الوجبات 

الكاملة والخضار والسمك الخ فتتطلب 2-5 دقائق استعداد. 
وبعد تذويب الطعام، يجب السماح أيضصا بوقت استعداد. إن لم 

يتم طبخ الطعام بعد وقت االستعداد، يجب إعادة الطعام إلى 
الفرن وطبخه مجددًا.

محتوى الرطوبة
تختلف الرطوبة الموجودة في األطعمة بين نوع وآخر من مثل 

الخضار والفاكهة وذلك بحسب المواسم وتحديًدا البطاطس. 
لذلك، قد تضطرون إلى تعديل وقت الطبخ. أما األطعمة الجافة 

مثل األرز زالمعكرونة على سبيل المثال فقد تجف خالل فترة 
تخزينها لذا فيختلف وقت طبخها.

الكثافة
إن األطعمة المسامية التي يدخلها الهواء تسخن بسرعة أكبر 

من األطعمة الثقيلة الكثيفة.

شريط التثبيت
يساعد شريط التثبيت على الحفاظ على رطوبة الطعام ويساعد 

البخار المحصور على تسريع وقت الطبخ. اثقبوا الشريط قبل 
الطبخ للسماح للبخار الزائد بالتسرب. انتبهوا دائًما عند إزالة 
شريط التثبيت عن الطبق ألن البخار المتراكم يكون حارًا جًدا.

الشكل
األطعمة ذات الشكل المتساوي تطهى بشكل متساوي. يطهى 

الطعام في المايكروايف بشكل أفضل عندما يكون في حاوية 
دائرية وليس مربعة.

البعد
يطهى الطعام بشكل أسرع ومتساوي إلى كان متباعًدا عن 

بعضه البعض. ال تضعوا الطعام فوق بعضه.

حرارة بدء الطبخ
كلما كان الطعام أبرد كلما تطلب وقًتا حتى يسخن. ويتطلب 

الطعام المخرج من الثالجة إلى وقت أطول حتى يسخن من 
الطعام ذو الحرارة العادية.

السوائل
يجب تحريك كافة السوائل قبل التسخين وبعده. ويجب تحريك 
الماء تحديًدا قبل التسخين وخالله لتجنب انفجارها. ال تسخنوا 

األطعمة التي غلت مسبًقاز وال تزيدوا في تسخينها.

القلب والتحريك
تتطلب بعض األطعمة تحريكها خالل الطبخ. ويجب قلب اللحم 

والدجاج بعد منتصف وقت الطبخ.

التعديل
يجب وضع األطعمة الفردية على سبيل المثال أجزاء الدجاج أو 

قطعها في طبق بحيث يكو نالجزء األكثف نحو الخارج.

الكمية
تطهى الكميات األقل بشكل أسرع من الكميات الكبيرة، كما 

تسخن الوجبات الصغيرة بشكل أسرع من الوجبات الكبيرة.

الثقب
تسبب قشرة أو بشرة بعض األطعمة تجمع البخار خالل الطبخ. 

لذا يجب ثقب هذه األطعمة أو قشر القليل منها قبل الطبخ 
للسماح للبخار بالتسرب. إن البيض والبطاطس والتفاح والنقانق 

تحتاج جميًعا إلى ثقب قبل الطبخ. ال تحاولوا طبخ البيض 
بقشرته.

التغطية
غطوا الطعام بواسطة شريط التثبيت الخاص بالمايكروايف أو 
بغطاء. غطوا السمك والخضار واألطباق العميقة والشوربات. 
ال تغطوا الكعك والصلصات والبطاطس بقشرها والمعجنات.
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دليل التذويب
والصينية. وال تستخدموا سوى  الخارجية  الطبقة  دائًما  الطعام. أزيلوا  الغطاء بطبخ  اللحمة وهي مغطاة. فقد يسمح  تذوبوا    ال 

حاويات خاصة بالمايكروايف.

إلى أسفل. الدهون  اللحم بوضع  إلى أسفل. ابدؤوا تذويب  الصدر  الدجاج بوضع     ابدؤوا تذويب 

الكثيفة. المربعات  الرفيعة بشكل أسرع من  المربعة  التذويب. إذ تذوب األشكال  الطعام وقت    يغّير حجم 

إزالة األجزاء الذائبة منه. أو  إعادة تعديله  أو  أو تفكيكه  تودون قلبه  الطعام. قد  تأكدوا من  التذويب    بعد 1/3 من وقت 

التقنيات  الطعام. اتبعوا  وتأكدوا من  الفرن  باب  المرحلة، افتحوا  الطعام. عند هذه  الفرن لحثكم على قلب  التذويب، قد يطن    خالل 
المدونة أدناه للحصول على نتائج التذويب المروعة. ثم اقفلوا باب الفرن والمسوا مفتاح البدء إلنهاء التذويب.

الفرن  إلى  زال متجدمًدا بعض الشيء، أعيدوه  الجهات. إن كان ما  باردًا ولكن لينصا من كل  الطعام  أن يكون  تذويبه، يجب    بعد 
قليالً أو اتركوه على وضع االستعداد لبعض الوقت. بعد التذويب، اسنحوا للطعام باالستعداد لمدة 5~60 دقيقة إن كان ما زال 

هناك أجزاء مجمدة منه. يمكن وضع الدجاج والسمك تحت الماء حتى الذوبان 

  اقلبوا: اللحم، األضالع، الدجاج الكامل، صدر الحبش، الهوت دوغ، النقانق، الستيك أو قطع اللحم

الطعام غير متاسوي من مثل أجنحة  أو أطراف  الرفيعة  المناطق  األلومينيوم لحماية  ورق    احموا: استخدموا أشرطة صغيرة من 
الدجاج. ولمنع اللمعان، ال تدعوا األلومينيوم يقترب بأقل من 1 انش من الحيطان والباب.

  أزيلوا: لمنع الطبخ يجب إزالة األجزاء الذائبة من الفرن في هذه المرحلة. وهذا يخفض وقت التذويب لألطعمة التي تقل عن 3 باوند 
)1350 غ(.
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جدول الطبخ وإعادة التسخين
جدول الطبخ

الغرض
مستوى 

الطاقة

وقت الطبخ

لكل باوند/ 450 غ
تعليمات خاصة

اللحم

قطع البقر - قليلة الطهو

 - متوسطة
 - مطهوة جيًدا

وصلة لحم خروف

وصلة لحم خنزير مملح  

P-80
P-80
P-80
P-HI
P-HI

6~8 دقائق
7~9 دقيقة

9~11 دقيقة
10~13 دقيقة
8~10 دقيقة

الثالجة قبل  المجلد من  والدجاج  اللحم  -  يجب إخراج 
األقل من طبخها. 30 دقيقة على 

دائًما في فترة استعداد بعد  والدجاج  اللحم  -  دعوا 
الطبخ وال تنسوا تغطية الطعام.

الدجاج

دجاجة كاملة

قطع دجاج

صدر )مع العظم(

P-HI
P-80
P-80

4~9 دقائق
5~7 دقائق
6~8 دقائق

السمك

فيليه سمك

االسقمري الكامل والمنظف والمحضر

السلمون الكامل والمنظف والمحضر

عيدان السلمون

P-HI
P-HI
P-HI
P-HI

3~5 دقائق
3~5 دقائق
4~6 دقائق
4~6 دقائق

الزيت على  أو  الذائبة  الزبدة  القليل من  -  ادهنوا 
السمك أو أضيفوا 15~30 مل )1~2 ملعقة 

طعام( من عصير الحامض أو الشراب أو الصلصة أو 

الحليب أو الماء.

الطبخ  دائًما في فترة استعداد بعد  -  اتركوا السمك 
وال تنسوا تغطية الطعام.

:  إن األوقات المذكورة أعاله هي على سبيل الداللة فقط. يوجد فرق بين أذواق األفراد وتفضيالتهم. وقد تتغير األوقات بسبب شكل  مالحظة 

الطعام وطريقة تقطيعه ومكوناته.

والدجاج والسمك جيًدا قبل طبخه. اللحم               ويجب تذويب 
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تعليمات خاصةمدة الطبخالمادة

طعام األطفال
     علبة 128 غ

أفرغوا الطعام في طبق صغير20~30 ثانية
حركوه جيًدا مرة واحدة أو مرتين خالل التسخين

قبل تقديمه، تأكدوا من حرارته

حليب األطفال
     100 مل/ 4 أونصة سائل
     225 مل/ 8 أونصة سائل

20~30 ثانية 
40~50 ثانية

حركوا أو اخفقوا الحليب جيًدا واسكبوه في زجاجة معّقمة.
قبل تقديم الحليب، خضوه جيًدا وتأكدوا من الحرارة 

لفافة أو خبزة ساندويش
لفوها بورق المطبق وضعوها على طبق زجاج خاص بالمايكروايف20~30 ثانية     لفافة واحدة

المعاد تدويره الورق  * مالحظة: ال تستخدموا 

الزانيا
     قطعة واحدة

     )10 ½ أونصة/ 300 غ(
ضعوا الالزانيا على صحن خاص بالمايكروايف.4~6 دقائق 

غطوها بقطعة بالستيك واتركوا مكانًا للتهوية

طبق عميق
     طبق واحد

     4 أطباق
1 ½~3 دقائق
5~7 دقائق 

اطبخوا الطعام بتغطيته
حركوا مرة واحدة بعد نصف مدة الطبخ

البطاطس المهروسة
     طبق واحد

     4 أطباق
2~3 دقائق 
6~8 دقائق 

اطبخوا الطعام بتغطيته
حركوا مرة واحدة بعد نصف مدة الطبخ

حبوب مطبوخة
اطبخوا الطعام بتغطيته2~3 دقائق     طبق واحد

حركوا مرة واحدة بعد نصف مدة الطبخ

رافيولي أو معكرونة بالصلصة
     طبق واحد

     4 أطباق
2~3 دقائق 
6~9 دقائق 

اطبخوا الطعام بتغطيته
حركوا مرة واحدة بعد نصف مدة الطبخ

جدول إعادة التسخين

التأكد تحديًدا من طعام األطفال قبل تقديمه لهم لتجنب احتراقهم. • يجب 
العلبة. الموجودة على  التعليمات  دائًما  الطبخ ومعلبة، اتبعوا  • لدى تسخين أطعمة سابقة 

التسخين  اتباع تعليمات  بالكامل قبل  إذابته  أنه يتوجب عليكم  أو مبردًا، تذكروا  الذي اشتريتموه طازًجا  الطعام  •  إن قمتم بتجميد 
على العلبة. ومن المفيد وضع إشارة عليهم حتى يتذكر سكان المنزل اآلخرين ذلك أيًضا.

إعادة تسخينها. األلومينيوم قبل  الطعام من حاويات  المعدنية ونقل  الربطات  إزالة  • تذكروا 
الطعام  المثال  الموضوع في درجة حرارة عادية )على سبيل  الطعام  التسخين من  وقًتا أطول في  البارد )المبرد( يتطلب  الطعام  •  إن 

المبرد مباشرة أو المأخوذ من خزانة الطعام(.
المايكروايف. الطعام باستخدام كامل طاقة  أنواع  إعادة تسخين كافة  • يجب 
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جدول الخضار
استخدموا طبق بيريكس مالئم مع غطاء. أضيفوا 30~45 مل من الماء البارد )2~3 ملعقة طعام( لكل 250 غ إال في حال تطلب 
استعمال كمية أخرى من الماء – أنظروا الجدول. اطبخوا الطعام بتغطيته لفترة الطعام األدنى المحددة – أنظروا الجدول. استمروا 

بالطبخ حتى تحصلون على النتيجة المرغوبة. غطوا الطعام خالل مدة استعداد من 3 دقائق.
معلومة: قطعوا الخضار الطازج إلى قطع متساوية. وكلما كانت القطع أصغر، كلما طهت بشكل أسرع.

يجب طبخ كافة أنواع الخضار باستخدام أقصى مستوى طاقة للمايكروايف.

دليل الطبخ للخضار الطازجة

مالحظاتالوقتالوزنالخضار

½ باوند/ 250 غبروكولي
1 باوند/ 500 غ

4~5 دقائق
6~8 دقائق

حضروا طقًعا متساوية.
ضعوا الجذع في الوسط

أضيفوا 60~75 مل )5~6 مالعق طعام( من الماء3½~5 دقائق½ باوند/ 250 غرأس ملفوف

قطعوا الجزر إلى قطع متساوية4~5 دقائق½ باوند/ 250 غجزر

قرنبيط
½ باوند/ 250 غ
1 باوند/ 500 غ

4~5 دقائق
6~8 دقائق

حضروا طقًعا متساوية. اقسموا القطع الكبيرة إلى اثنين. ضعوا 
الجذع في الوسط

قطعوا الكوسى إلى شرائح. أضيفوا 30 مل )ملعقتا طعام( من الماء 4~5 دقائق½ باوند/ 250 غكوسى
أو القليل من الزبدة. واطبخوها حتى تصبح طرية.

قطعوا الباذنجان إلى شرائح صغيرة ورشوا عليها ملعقة طعام من 4~5 دقائق½ باوند/ 250 غباذنجان
عضير الحامض

قطعوا الكراث إلى شرائح4~5 دقائق½ باوند/ 250 غكراث

فطر
0.3 باوند/ 125 غ
½ باوند/ 250 غ

1~2 دقائق
2~4 دقائق

حضروا فطر كامل أو مقطع. ال تضيفوا أي ماء. رشوا عليهم عصير 
الحامض. تبلوهم بالملح والفلفل. نشفوهم قبل التقديم

قطعوا البصل إلى شرائح أو أنصاف. أضيفوا فقط 15 مل ) ملعقة 2~3 دقائق½ باوند/ 250 غبصل
طعام واحدة( من الماء

قطعوا الفلفل إلى شرائح صغيرة2~4 دقائق½ باوند/ 250 غفلفل

بطاطس
½ باوند/ 250 غ
1 باوند/ 500 غ

4~6 دقائق
6~8 دقائق

أوزنوا البطاطس المقشورة واقطعوها إلى أنصاف أو أرباع صغيرة

قطعوا اللفت إلى مربعات صغيرة4~6 دقائق½ باوند/ 250 غلفت  
دليل الطبخ للخضار المجمدة

مالحظاتالوقتالوزنالخضار

أضيفوا 15 مل )ملعقة طعام( من الماء البارد2~3 دقائق0.3 باوند/ 125 غسبانخ

أضيفوا 30 مل )ملعقتا طعام( من الماء البارد4~6 دقائق½ باوند/ 250 غبروكولي

أضيفوا 15 مل )ملعقة طعام( من الماء البارد3~5 دقائق½ باوند/ 250 غبازيالء كاملة

أضيفوا 30 مل )ملعقتا طعام( من الماء البارد4~6 دقائق½ باوند/ 250 غحبوب خضراء

خضار متنوعة 
)جزر/ بازيالء/ ذرة(

3~5 دقائق½ باوند/ 250 غ
أضيفوا 15 مل )ملعقة طعام( من الماء البارد

خضار متنوعة )على 
الطريقة الصينية(

أضيفوا 15 مل )ملعقة طعام( من الماء البارد4~6 دقائق½ باوند/ 250 غ
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الوصفات
شوربة البندورة والليمون

1 أونصة )25 غ( زبدة
1 بصلة متوسطة، مقطعة

و1 بطاطس كبيرة، مقطعة 1 جزرة كبيرة 
1 ¾ باوند )800غ( بندورة معلبة مقطعة

عصير وبرش 1 ليمونة صغيرة
الحارة الخضار  ليتر )900 مل( من يخنة  1 ½ نصف 

ملح وفلفل بحسب الرغبة

الزبدة في وعاء كبير بطاقة P-10 لمدة دقيقة. 1. ذوّبوا 
 P-10 والبطاطس واطبخوها على طاقة البصل  .  أضيفوا  2

لمدة 4~5 دقائق. حركوا الخليط في منتصف مدة الطبخ.
واليخنة.  الليمون  الليمون وبرش  البندورة وعصير  .  أضيفوا  3
اخلطوهم جيًدا. تبلوهم بالملح والفلفل بحسب الرغبة. 
غطوا الوعاء واطبخوا على طاقة P-10 لمدة 15 دقيقة. 

حركوا 2~3 مرات خالل الطبخ حتى يطرى الخضار.
بالخالط وقدموهم فورًا. 4. اخلطوهم 

شوربة البصل الفرنسية

1 بصل كبيرة، مقطعة شرائح
الذرة 1 ملعقة طعام )15 مل( زيت 

2 أونصة )50 غ( طحين عادي
الحارة الخضار  أو  اللحم  ليتر )1.2 ليتر( من يخنة  2 نصف 

ملح وفلفل بحسب الرغبة
2 ملعقة طعام )30 مل( بقدونس، مقطع

الفرنسي الخبز  4 قطع كبيرة من 
2 أونصة )50 غ( جبنة، مبروشة

والزيت في وعاء، اخلطوهم جيًدا واطبخوا  البصل  .  ضعوا  1
على طاقة P-10 لمدة دقيقتين.

اليخنة  بالطحين لتشكيل عجينة وأضيفوا  الخليط  .  حركوا  2
تدريجًيا. تبلوهم وأضيفوا البقدونس.

الوعاء واطبخوا على طاقة P-70 لمدة 16 دقيقة. 3. غطوا 
بالكامل  الخبز فيها  الشوربة في أطباق وغطسوا  .  اسكبوا  4

ورشوا الكثير من الجبنة.
.  اطبخوا على طاقة P-70 لمدة دقيقتين، حتى تذوب  5

الجبنة.

الدجاج بالعسل

4 صدر دجاج بدون عظم
2 ملعقة طعام )30 مل( عسل فاتح

1 ملعقة طعام )15 مل( حب خردل كامل
½ ملعقة شاي )2.5 مل( طرخون مجفف
البندورة 1 ملعقة طعام )15 مل( معجون 

ليتر )150 مل( يخنة دجاج ¼ نصف 

الدجاج في وعاء كبير. 1. ضعوا صدور 
الدجاج.  المكونات األخرى مًعا واسكبوها على  .  اخلطوا كافة  2

أضيفوا الملح والفلفل بحسب الرغبة.
.  اطبخوا على طاقة P-10 لمدة 10~12 دقيقة. أعيدوا  3

تعديل الطعام وغطوا الدجاج بالصلصة مرتين خالل 
الطبخ.

خضار المسلوقة

دوار الشمس 1 ملعقة طعام )15 مل( زيت 
الصويا 2 ملعقة طعام )30 مل( صلصة 

1 ملعقة طعام )15 مل( كرز
زنجبيل مقشور ومبروش جيًدا 1 انش )2.5 سم( جذع 

2 جزرة متوسطة مقطعة شرائح
4 أونصة )100 غ( فطر، مقطع

2 أونصة )50 غ( فاصوليا
4 أونصة )100 غ( لوبيه

البذور ومقطع شرائح رفيعة 1 فلفل أحمر منزوع 
4 بصل أخضر، مقطعة

4 أونصة )100 غ( كستناء الماء معلبة، مقطعة
¼ رأس خس صينين مقطع شرائح رفيعة

والجزر  والثوم  والزنجبيل  والكرز  الصويا  الزيت وصلصة  .  ضعوا  1
في وعاء كبير، واخلطوهم جيًدا.

الوعار واطبخوا على طاقة P-10 لمدة 3~5 دقائق،  .  غطوا  2
وحركوا مرة واحدة.

واللوبيه والخس. اخلطوهم  والفاصوليا  الفطر  .  أضيفوا  3
جيًدا.

.  اطبخوا على طاقة P-10 لمدة 3~4 دقائق حتى تصبح  4
الخضار طرية. حركوا 2~3 مرات خالل الطبخ.

تقدم الخضار المسلوقة بشكل مثالي مع اللحمة أو السمك.
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الجبنة الزرقاء والمعّمر

2 بطاطس )حوالى 9 أونصة )250 غ( لكل واحد(
2 أونصة )50 غ( زبدة

زرقاء، مقطعة 4 أونصة )100 غ( جبنة 
1 ملعقة طعام )15 مل( معّمر، مقّطع
2 أونصة )50 غ( فطر، مقطعة شرائح

ملف وفلفل بحسب الرغبة

 P-10 أماكن. اطبخوا على طاقة البطاطس من عدة  .  اثقبوا  1
لمدة 7~9 دقيقة. اقشروها وضعوا المحتوى في وعاء، 

أضيفوا الزبدة والجبنة والمعّمر والفطر والملح والفلفل 
واخلطوا جيًدا.

البطاطس وضعوها في وعاء  الخليط في قشور  .  ضعوا  2
مسطح على رف.

3. اطبخوا على طاقة P-50 لمدة 10 دقائق.

مربى الفراولة

1 ½ باوند )675 غ( فراولة، مقشورة
3 ملعقة طعام )45 مل( عصير حامض

1 ½ باوند )675 غ( سكر ناعم

الحامض في وعاء كبير جًدا،  الفراولة وعضير  .  ضعوا  1
وشخنوهم على طاقة P-10 لمدة 4 دقائق، أو حتى تطرى 

الفاكهة. أضيفوا السكر واخلطوا جيًدا.
.  اطبخوا على طاقة P-70 لمدة 20~25 دقيقة، حتى يتم  2

الوصول إلى نقطة الضبط*، وحركوا كل 4~5 دقائق.
واقفلوها وضعوا  أوعية حارة ونظيفة. غطوها  .  اسكبوها في  3

عليها العالمات.

الضبط، اعوا 1 ملعقة طعام  *  نقطة الضبط: لتحديد نقطة 
بارد. اتركوه عند االستعداد  المربى في صحن  )5 مل( من 

لمدة دقيقة واحدة. أزيلوا سطح المربى برفق بواسطة 
إصبعكم، إن تجعد السطح تكونون قد وصلتم إلى نقطة 

الضبط.

كعكة المايكروايف العادية

4 أونصة )100 غ( سمن
4 أونصة )100 غ( سكر

1 بيضة
ذاتي االختمار، منخول 4 أونصة )100 غ( طحين 

3-2 ملعقة طعام )30-45 مل( حليب

.  غطوا أساس صينية كعك 8 انش )20.4 سم( بورق مقاوم  1
للسمن.

والسكر مًعا حتى يصبحان خفيفين  .  اخلطوا السمن  2
ورقيقين. اخفقوا البيضة وصبوها في الطحين المنخول 

بالتناوب مع الحليب.
الوعاء المحّضر. اطبخوا على طاقة  الخليط في  .  صبوا  3

P-10 لمدة 4~5 دقائق، حتى يخرج منه السيخ نظيًفا 
عندما تدخلوه فيه.

الكعكة على وضع االستعداد لمدة 5 دقائق قبل  .  اتركوا  4
قلبها.

العجة

½ أونصة )15 غ( زبدة
4 بيض

6 ملعقة طعام )90 مل( حليب
ملح وفلفل

الحليب. وتبلوهم. البيض مع  1. اخفقوا 
الزبدة في صحن مسطح 10 انش )26 سم(. .   ضعوا  2

اطبخوا على طاقة P-10 لمدة دقيقة واحدة، حتى تذوب.
غطوا الصحن بالزبدة الذائبة.

العجة في الصحن.  .  اسكبوا خليط  3
اطبخوا على طاقة P-10 لمدة دقيقتين. اخفقوا الخليط 

واطهوه مجددًا بطاقة P-10 لمدة دقيقة.

الصلصة البيضاء

1 أونصة )25 غ( زبدة
1 أونصة )25 غ( طحين عادي

ليتر )300 مل( حليب ½ نصف 
ملف وفلفل بحسب الرغبة

الزبدة في وعاء واطبخوا على طاقة P-10 لمدة  .  ضعوا  1
دقيقة حتى تذوب.

الحليب.  الطحين فيها واخفقوا  .  حركوا  2
اطبخوا على طاقة P-10 لمدة 4~5 دقائق، وحركوها 

كل دقيقتين حتى تصبح كثيفة وسلسة. تبلوها بالملف 
والفلفل بحسب الرغبة.
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بيض مخفوق

½ أونصة )15 غ( زبدة
2 بيض

2 ملعقة طعام )30 مل( حليب
ملح وفلفل

الزبدة في وعاء بطاقة P-10 لمدة دقيقة. 1. ذوبوا 
والتتبيالت واخلطوا جيًدا. والحليب  البيض  2. أضيفوا 

.  اطهوا على طاقة P-10 لمدة دقيقتين، وحركوا كل 30  3
دقيقة.

اللحم المفروم الحار 

1 بصلة صغيرة، مقطعة
ثوم، مفروم 1 كبش 

1 ملعقة شاي )5 مل( زيت
7 أونصة )200 غ( بطاطس مقطع معلب
البندورة 1 ملعقة طعام )15 مل( معجون 

ملف وفلفل

والزيت في وعار واطهوا على طاقة  والثوم  البصل  .  ضعوا  1
المكونات. أو حتى تطرى  P-10 لمدة دقيقتين 

الوعاء. حركوا جيًدا. المكونات األخرى في  2. ضعوا كافة 
الوعاء واطبخوا على طاقة P-10 لمدة 5 دقائق  .  غطوا  3
ثم على طاقة P-50 لمدة 8~12 دقيقة أو حتى يطهى 

اللحم.
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