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

The appliance complies with the prescriptions of the European Directives as below:
=> 2006/95 EC concerning electrical safety (BT).
=> 2004/108 EC concerning electromagnetic compatibility (EMC)
=> 2009/142 CE concerning gas safety.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oven accessories that could come into contact with foodstuffs are made with materials that comply with 
the provisions of the 89/109 EC directive dated 21/12/88.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This product complies with EU Directive 2002/96/EC. 
The crossed-out dustbin symbol reported on the appliance indicates that the appliance must be disposed 
of separately from other domestic refuse at the end of its useful life. It must therefore be delivered to a 
waste recycling centre specifically for electric and electronic equipment or returned to the retailer at the 
moment of purchase of a new equivalent appliance. 

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

CONTENTS



3

Before this appliance left the factory it was tested and fine-tuned by specialised expert personnel in order to 
guarantee its best functioning results.

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

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

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

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

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

SPACE FOR DATA LABEL

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

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

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

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

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

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

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

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

• Before connecting the appliance ensure that the 
rating plate data corresponds to that of the gas 
and electricity supply (“section -TECHNICAL 
FEATURES”).

The use of any electrical appliance requires certain 

fundamental rules to be observed:
# Do not touch the appliance with wet or damp hands 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPORTANT NOTES AND PRECAUTIONS FOR USE
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PRESENTATION
Our cookers can be fitted with different types of hob: all 
gas or combination with cast iron electric hotplates. 
The gas burners are can be supplied with safety 
thermocouples (fig 9).
Each knob on the front panel has a diagram printed 
above it showing to which burner or hotplate it refers. 
The combination of the different sized burners and 
electric hotplates offers the possibility of various types 
of cooking.

The oven is fully gas. 
N.B. If the appliance is provided with separate 
controls for the oven and grill burners, these 
cannot be used at the same time. 

The oven walls are fitted with the runners (fig. 1) on 
which the following accessories can be placed. Supply 
and quantities vary from model to model (fig. 2): 

• oven shelf rack 
• drip tray 

The cookers are equipped with a small compartment 
under the oven which can be used for the storage of 
items or to keep food warm when the oven is in use.  
Do not use for storing inflammable materials. 

The cookers are equipped with a cupboard which 
may be used as generic cupboard (fig. 3) or as bottle 
compartment. 

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
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DESCRIPTION OF THE CONTROLS 
HOB GAS BURNER KNOB  (A)
By rotating the knob in an anticlockwise direction, the 
following symbols appear:

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

HOB ELECTRIC PLATE KNOB  (B)
By rotating the knob in a clockwise or an anticlockwise 
direction, the following symbols appear:

    • = Electric plate off  
from 1 

to 6 =Positions from minimum to maximum power

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

0 = Closed position
from Min. to Max 

(260°C) = Oven temperatures 

Turn the knob clockwise if you want to use the gas 
grill         

GAS GRILL KNOB (D)
By rotating the knob in an anticlockwise direction, the 
following symbols appear:

    • = Closed position
= “Full on” position 

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE
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OVEN LIGHT SWITCH

BURNER IGNITION BUTTON

FAN SWITCH
RED WARNING LIGHT  
If present, when lit it indicates that one or more of the 
hob electric plates is on.
TIMER (E)
To set cooking time, first wind the timer up by turning it 
completely once from left to right and then back to the 
number of minutes you want. The timer will ring when 
the set time has elapsed.
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HOB: GENERAL NOTES ON SAFETY
• When using the burners or the plates, do not leave 

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

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

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

• If the appliance is fitted with a crystal glass lid, this 
can shatter when heated. Turn off all the burners 
or disconnect the all plates and to attend that is 
cooled, before closing the lid (fig. 4). 

• Even after use, the plates remain hot for a long 
period; to avoid burning, do not place hands or 
other objects on them.

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

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

When a gas cooker is being used it produces 
heat and humidity in the room where it is 
installed. For this reason the room must be 
well ventilated, keeping the natural ventilation 
openings free  and switching on the mechanical 
aeration system (paragraph «VENTILATION and 
LOCATION AND AERATION»). If the cooker is 
used for a long time additional aeration may be 
necessary, for instance, opening a window, or a 
more effective aeration by increasing the power 
of the mechanical system if there is one.

LIGHTING THE BURNERS
N.B. If the burners are equipped with safety 
thermocouples, they can only be ignited with the 
knob at the «Full on» position         .   Once a 
burner has been lit, keep the knob pressed for 
about 10 seconds. 

a) Manual ignition 
The knob corresponding to the burner to be used must 
be rotated in an anticlockwise direction to the “Full on” 
position             , then press the knob and light with 
a match. 
 
b) Electric ignition of the burners 
(only certain versions)
The knob corresponding to the burner to be used 
must be rotated in an anticlockwise direction to the 
“Full on” position               , press the knob and then 
simultaneously press and release the ignition 
button        . 
Matches can be used to light the burners in a 
blackout. 

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

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

the table below and fig. 5).
• When the content of the pan start to boil, turn the 

knob down to “Reduced rate position” (small flame).
• Always put a lid on the pan.

Burners Ø pan cm
Ultrarapid 22÷24
Rapid 20÷22
Semi-rapid 16÷18
Auxiliary 12÷14

INSTRUCTIONS FOR THE USER
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INSTRUCTIONS FOR THE USER

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

How to save energy
To obtain maximum performance with minimum energy consumption, follow the instructions below:
• Switch on the power only after placing the pan onto the hotplate.
• Use pans with a flat, thick base (fig. 6). Bases which are not flat prolong cooking times.
• Use pans with lids (fig. 6). 
• Do not use pans with a diameter smaller than the diameter of the hotplates (fig. 6). When purchasing pans, 

be aware that often the manufacturer indicates the largest diameter of the pan, which is usually greater than 
the diameter of the base.

• Dry the base of the pan before placing it onto the hotplate. 
• During cooking, always remove any liquids that overflow from the pans using a sponge.
• If the cooking time exceeds 40 minutes, the hotplate may be turned off 5 - 10 minutes before the end of the 

cooking time to make use of the residual heat.
• A table for the use of the hotplates is given below, purely as an indication:

TABLE

Position of 
knobs

Heat 
intensity Possible cooking processes

0 Off
1 Low To dissolve butter, chocolate, etc. To heat small amounts of liquid.
2 Moderate To heat greater quantities of liquid.
3 Slow Thawing frozen food and preparing stews, boiling or simmering.
4 Medium Bringing foods to boiling point. For delicate roasts and fish.
5 Strong For roasts, chops and steaks. For large amounts of boiled meat.
6 Hot Bringing large amounts of water to the boil. Frying.

GOOD QUALITY 
FLAT BASE

CONVEX 
BASE TOO

CONCAVE 
BASE

TOO
SMALL

TOO
LARGEΟ

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

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

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

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

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

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

• Use oven gloves to insert or remove containers 
from the oven.

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

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

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

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

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

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

IMPORTANT!! 
• Always keep the oven door closed during 

baking. 
• If the appliance is provided with separate 

controls for the oven and grill burners, these 
cannot be used at the same time.
If the cooker is not fitted with the control knobs •	
shield, the gas grilling operation MUST be done 
keeping CLOSE the oven door

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

Prior to any cleaning, disconnect the appliance 
from the electricity mains.

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

MANUAL IGNITION OF THE OVEN BURNER
Open the oven door press and turn the oven knob 
counterclockwise until it reaches to the maximum 
temperature position, simultaneously placing a lighted 
match to the burner through the hole (B) (fig. 7).

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

After the oven burner has been lit (check through 
the opening (B) (fig. 7) that it has ignited), adjust 
the temperature according to your needs Close 
the door gently so the flames will not blow out and 
wait 15 minutes before putting any food in to cook. 
Our oven can cook all foods (meat, fish, bread, 
pizza, cakes, etc.).

If the appliance is provided with separate 
controls for the oven and grill burners, these 
cannot be used at the same time. 

MANUAL IGNITION OF THE GRILL BURNER
Open the oven door, press and turn the oven knob 
clockwise to the grill position        /         or turn the 
grill knob in an anticlockwise direction to the “Full on” 
position               , then simultaneously placing a lighted 
match to the burner at the top of the oven.

ELECTRIC LIGHTING OF THE GRILL BURNER 
(only certain versions)
Open the oven door, press and turn the oven knob 
clockwise to the grill position         or turn the grill 
knob in an anticlockwise direction to the “Full on” 
position             , then simultaneously press and release 
the ignition button        . . Matches can be used to light 
the burners in a blackout.

INSTRUCTIONS FOR THE USER

COOKING WITH THE AID OF THE FAN 
The cookers are equipped with a fan installed in 
the rear part of the oven compartment. This can be 
activated by pressing switch .
After the fan has been activated, the heat will be 
quickly and regularly distributed throughout the oven, 
thus allowing different foods to be evenly cooked on 
several shelves at the same time, also reducing the 
cooking times.
NOTE: The fan cannot be activated during 
the gas grill

After igniting the grill burner, place the food to 
be cooked on the oven shelf rack (fig. 8) or on the 
spit (fig. 8). Follow the instructions in the paragraph 
“USEFUL COOKING TIP” and in the “GRILLING 
TABLE”.
In addition to grilling, the grill burner can also be 
used to lightly brown cooked foods.
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INSTRUCTIONS FOR THE USER

USEFUL COOKING TIPS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grilling:
• Sparingly grease and flavour the food before 

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

from the meat during grilling (fig.9).
• Always put a little water in the drip pan. The water 

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

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

skin so the fat can drip away.

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

FOODS Weight 
kg

Position grille 
four à partir 

du bas
Temperature

In  °C
Cooking time  
In  minutes Notes

CAKES
Angel Cake 
Fruit Cake
Almond Cake 
Chocolate Cake 

0.8
0.8
0.8
0.8

2
2
2
2

190
220
200
190

56
35-40
40-45
30-40

Cake tin on the oven shelf 
rack 

PASTRIES
Biscuits in general
Brioches
Puff pastry
Shortcrust pastry

2
2
2
2

190
190-220

250
235

15
25-35
10-15

20

Biscuit tray on the oven 
shelf rack 

BAKED PASTE
Lasagne
Cannelloni

2.5
2.5

1-2
1-2

210-225
210-225

55-65
55-65

Casserole dish or other 
container on oven shelf rack 

PIZZA 1 2 225-Max 25-30
BREAD 1 2 225-Max 20-25
MEAT
Roast beef
Roast veal
Roast lamb
Roast pork

1
1
1
1

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

220
220
220
220

20-25
60-80
40-50
60-80

GAME
Roast hare
Roast pheasant
Roast partridge

1
1
1

1-2
1-2
1-2

225-Max
225-Max
225-Maxi

40-50
45-60
45-60

POULTRY
Roast turkey
Roast chicken
Roast duck 

1
1
1

1-2
1-2
1-2

235
235
235

50-60
40-50
45-60

FISH
Baked fish
Casseroled fish

1
1

2
2

200-220
190-220

15-25
15-20

The values given in the tables (temperatures and cooking times) are approximate and may vary according to each person’s 
cooking habits. 

GRILLING TABLE

FOODS Weight
kg

Position grille four à 
partir du bas

Cooking time  In  minutes
1st side 2nd side

MEAT
Chop
Beefsteaks
Half chicken (each half)

0,50
0,15

1

2-3
2-3
2

15
5

25

15
5

25
FISH
Trout 
Sole

0,42
0.20

2-3
2-3

18
10

18
10

BREAD
Toast 3 2-3 2-3

SPIT (*)
CHICKEN 1.3 2 60-80

(*) Only certain versions.
The values given in the tables (temperatures and cooking times) are approximate and may vary according to each person’s 
cooking habits. In particular, temperatures and times for grilling meat will greatly depend on the thickness of the meat and 
on personal tastes. 

  INSTRUCTIONS FOR THE USER
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CLEANING AND MAINTENANCE
• Prior to any maintenance work or cleaning, 

disconnect the appliance from the electricity 
mains.

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

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

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

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

• Switch off the oven before removing the fan guard 
for cleaning. Replace the guard after cleaning

HOT PLATE
To keep the surface of the hob and the various 
components in pristine condition (grill, enamelled 
covers, burner heads and fl ame diffusers, it is very 
important to wash them in warm soapy water, rinse 
and dry them well after each use.

WARNINGS
• Check that the heads burners and the relative burner 

caps, are correctly positioned in their housings (fig. 
9). Take care not to interfere with the ignition spark 
plugs or fl ame failure devices.

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

STRUCTURE
All the cooker parts (in enamelled or painted metal, 
steel, or glass) should be cleaned frequently with 
warm soapy water and then rinsed and dried with a 
soft cloth. DO NOT wash the parts if they are still hot.
NEVER use sponges or abrasive products, and 
aromatic or aliphatic solvents to remove stains or 
adhesives on the painted or stainless steel surfaces. 
DO NOT leave vinegar, coffee, milk, salty water or the 
juice of lemon or tomato on the surface for any length 
of time.

OVEN CAVITY
Do not spray or wash the thermostat bulb with acid 
based products (check the product label before use).
The manufacturer cannot be held liable for any 
damage caused by incorrect cleaning.
The oven cavity should be cleaned after each use 
to remove cooking residuals and or grease or sugar 
which, if burnt on when the oven is used again, will 
form deposits or unremovable stains as well as 
unpleasant smells. 
To maintain the shine of the enamelled parts, clean 
them with warm soapy water, rinse and dry them 
thoroughly. ALWAYS wash the accessories used.
OVEN SEAL
The oven seal guarantees the correct functioning of 
the oven. We recommend you:
• clean it, avoiding abrasive tools or products.
• check its state now and then.
If the oven door seal has become hard or is 
damaged, contact our Service Centre and avoid 
using the oven until it has been repaired.

OVEN SIDEWALL GRIDS (fig. 10)
To allow for a better cleaning of the side grids, you can 
extract them this way:
1. Push with a finger on the last of the slots to release the 

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

OVEN DOOR REMOVAL 
The oven door can be removed to give easier access to 
the oven when cleaning. To remove, proceed as follows:
• Open the oven door and insert rivet or nail (R) in the 

hole (F) of the hinge (fig. 11).
• Partially close the door, forcing it upwards at the same 

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

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

attention to the correct position of sectors.

 INSTRUCTIONS FOR THE USER
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  INSTRUCTIONS FOR THE USER

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

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

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

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

the system call an electrician in.
The thermostat is not working • Call our Service Centre
The oven light does not switch on • Make sure the lamp is firmly screwed in place

• Buy a lamp for high temperatures at one of our Service Centre and fit 
it following the instructions given in the  «REPLACING THE  OVEN 
LAMP»  paragraph.

 TROUBLESHOOTING

REPLACING THE OVEN LIGHT BULB (fig. 12a-12b)
Ensure the appliance is switched off before replacing the 
lamp to avoid the risk of electric shock.

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

rails as described above.Then, remove the glass 
protection cap (V) from the bulb socket, lifting it with 
a screwdriver placed between the cap and the oven 
wall and replace the lamp (C). Fit the accessories 
back in reverse order.  (fig.12a)

• Lamp holder type 2: Turn glass protection cap 
(C) counterclockwise and change the lamp. Re-fit 
the cap, screwing it back in a clockwise direction.
(fig.12b)

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

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

BURNERS
OPERATING 
PRESSURE

 GAS
RATE DIAMETER 

INJECTOR HEAT INPUT
AIR REG. 

SLEVE 
OPENING

BY-
PASS

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

2 Rapid 90x60 LPG 30 218 88 3000 = 44

2 Rapid 80x50 LPG 30 182 80 2500 = 44

3 Semi-rapide LPG 30 131 68 1800 = 34

4 Auxiliary LPG 30 73 51 1000 = 28

6 Ultrarapid central LPG 30 276 98 3800 = 62

6 Ultrarapid left LPG 30 238 92 3250 = 62

7 Oven type 90x60 LPG 30 182 75 2500 Complete 47

8 Grill type 90x60 LPG 30 137 75 2300 Complete =

8 Grill type 90x60
with separated control LPG 30 131 66 1800 Complete 58

ELECTRIC COMPONENTS

Ref. Description  Nominal data

A
B
C
D

Normal heating plate  Ø 180 mm
Normal heating plate  Ø 145 mm
Fast heating plate  Ø 180 mm
Fast heating plate  Ø 145 mm
Oven lamp 
Spit motor 
Fan motor
Supply cable for all-gas cooker 
Supply cable for combined cooker 

1500 W
1000 W
2000 W
1500 W

15 W - E 14 - T 300 
4 W

25/29 W
H05 RR-F 3 x 0.75 mm2

H05 RR-F 3 x 1.50 mm2

OUTSIDE COOKER DIMENSIONS in mm
TYPE height H height h width L depth P

9B-A  90X60 1440 ÷ 1455 850 ÷ 865 900 600
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  TECHNICAL FEATURES
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TECHNICAL INFORMATION
• The installation, adjustments, conversions and 

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

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

• In accordance with the gas standard, the all-gas and 
combi appliances is “class 2 subclass 1” (recessed  
fig. 13) and, as such, must comply with the 
clearances specified in figure and consequently any 
side walls must be no higher than the work top. 

• The walls adjacent to and surrounding the appliances 
must be able to withstand an over temperature of 95°C.

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

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

 The appliance is to be placed directly on the 
floor and should not be mounted on a base.

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

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

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

• Do not move the appliance by the handle. 

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

  INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
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VENTILATION
The appliance should not be installed in a room of 
volume less than 20 m³.
The quantity of air necessary is that required for a 
regular combustion of the gas and for the ventilation of 
the room. The natural flow of air must be direct through 
permanent openings in the walls of the room that open 
directly to the outside with a minimum cross section of 
100 cm2 (fig. 14). These openings must be positioned 
so they cannot be obstructed.
Indirect ventilation is also allowed by taking air from 
adjacent rooms to the one to be ventilated, strictly 
complying with the prescriptions of the standards in 
force.

LOCATION AND AERATION
Gas cookers must always discharge the products 
of combustion and the moisture through hoods 
connected to flues or directly to the outside  
(fig. 15). If it is impossible to use a hood, a fan 
installed on the window or wall, facing the outside, 
is allowed and should be switched on each time the 
appliance is used (fig. 16) provided the rules and 
regulations in force relating to ventilation.

POSITIONING THE COOKER 
The appliances are fitted with the following parts to 
enable them to be correctly positioned:
• Adjustable feet, to be fitted to the appliance, which 

allow the height of the cooker to be aligned with 
other kitchen furniture. A kit made of skirts, screws 
and feet is supplied to install on cooker (fig.17). 
N.B.: The Allen wrench is not supplied.

• Spacers, positioned behind the rear panel to keep 
the appliance at the minimum required distance 
from the back wall. These must not be removed. 

• Backguard. If the cookers are equipped with this 
accessory, leave of the factory with this particular 
inserted inside the packaging. In order to install the 
backguard, it is necessary to loosen the screws 
positioned on the back of the hob and then to fix the 
backgaurd as indicated in figure 18.
The socket or the switch must be accessible once •	
the appliance is installed.

  INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

AIR INLET MIN. SECT. 100 cm2

AIR INLET MIN. SECT. 100 cm2

AIR INLET MIN. SECT. 100 cm2
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GAS CONNECTION
Before connecting the appliance check that the 
data on the rating plate affixed to the cooker, 
correspond to those of the gas mains. A label 
on the back of this handbook and at the back 
of the cooker gives the appliance adjustment 
conditions, that is, the type of gas and operating 
pressure.
Once the cooker is installed, check there are no 
leaks using a soapy solution (never a flame).

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

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

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

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

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

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

 INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
whose joints must be made using sealed fittings in 
accordance with the standard.

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

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

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

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

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

parts where the over temperature is more than 
95°C

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

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

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

• It must be replaced within the date printed on 
it.
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  INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

ELECTRICAL CONNECTION
The electrical connection must be carried out in 
accordance with the current standards and laws 
in force.

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

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

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

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

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

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

letter L (phase) = brown wire
letter N (neutral) = blue wire
symbol (earth) = green/yellow wire

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

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

• The appliance must be placed in such way that the 
plug is accessible.

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

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

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

How to insert the gas bottle 
Please comply with the following instructions in order 
to correctly insert  the gas bottle:
• After having opened the door (P) under the oven, 

slacken off the screws (V) (fig. 19), then remove 
door (P) by raising it upwards in order to free hinges 
(C) fromm the groove of  pins (N).

• Fit holder (C) and then the gas bottle into the 
compartment (fig. 20).

• Comply with the above operations in reverse when 
remounting the door.

NOTE: When the bottle is connected to the 
appliance, the rubber gas pipe must obligatorily 
pass through hole (F) (fig. 21).
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ADJUSTMENTS
• Always disconnect the appliance from 

the electricity supply before making any 
adjustment.

• All seal must be replaced by the technician 
following any adjustment or regulation. 

• The adjustment of the reduce rate (simmer) must 
be undertaken only with  burners functioning 
on natural gas while in the case of burners 
functioning on L.P.G, the screw must be locked 
down fully (in clockwise direction).

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

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

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

simply applying pressure to the rod.
• Insert a small screwdriver (C) into the top shaft (F) 

(fig. 22) and turn the throttling screw left or right until 
flame of the burner is conveniently regulated to the 
low position. 

• In the case of taps with safety thermocouples, the 
adjustment screw (V) is on the side of the stem 
(fig. 23). 

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

• ATTENTION!! This operation can be carried out 
also with the front panel fitted, but if the technician 
finds some difficulties to reach the adjustment 
screw, remove the front panel unscrewing the fixing 
screws (Vf) (fig. 28), which are positioned in the 
inferior part of the same.

OVEN THERMOSTAT (fig. 24)
Reduced rate adjustment should be carried out in 
the following way:
• Remove the knob thermostat.
• Switch on the oven burner by turning the relative 

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

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

�

�

�

�

23

24

  INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

�

�

22



21

26

27

OVEN BURNER (fig. 25)
The burner is installed on the oven base and is covered 
by the bottom plate which must always remain in that 
position during oven operation,
To adjust the primary air, light the burner and, watching 
the flame, slacken screw (A) and adjust sleeve (B) to 
obtain the X openings indicated in the table (see section 
«TECHNICAL FEATURES»). Lock screw (A) in place 
once the adjustments have been made.

GRILL BURNER (fig. 26)
To adjust the primary air, light the burner and, watching 
the flame, slacken screw (V) and adjust sleeve (M) 
to obtain the X openings indicated in the chart (see 
section «TECHNICAL FEATURES») Lock screw (V) in 
place once the adjustments have been made.

CONVERSIONS

REPLACING THE INJECTORS
Our burners can be adapted to different types of gas by 
simply installing the injectors suitable for the gas you 
want to use. To help the installer, the table (see section 
«TECHNICAL FEATURES») gives the burner nominal 
heat input, injector diameter and operating pressure of 
the different gas types.

Comply with the following instructions:
Injector replacement - Hob burners.
To change the injectors on the hob, remove the burner 
cup and head and with a 7 mm Ø socket spanner replace 
them (fig. 27).
Injector replacement - Oven burner. 
Remove oven base. Remove screw (D) which will release 
burner and give access to the injector (C) 
(fig. 25). Unscrew injector and replace it. Replace burner 
and replace screw (D).
Injector replacement - Grill burner.
Remove screw (P) which will release burner and give 
access to the injector (fig. 26).Unscrew injector (C) and 
replace it. Replace burner and replace screw (P).

  INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

CHANGING THE FLEXIBLE GAS HOSE
In order to guarantee that the gas hose is always in 
excellent condition we strongly recommend changing it 
on the date you will find printed on it.

REPLACING THE ELECTRICAL COMPONENTS
• The rear protection will have to be removed in order 

to change the electrical heating elements, spit motor, 
terminal board and power cable.

• If you have to change the power cable (see section 
«TECHNICAL FEATURES»), always keep the 
earth wire longer than the phase wires and, in 
addition, follow all the instructions given in the 
“ELECTRICAL CONNECTION” paragraph.

• To change the oven lamp see the instructions on 
«REPLACING THE  OVEN LAMP»  paragraph.

• To change the lamp holder, the spark generator and 
the spark electrodes, the work top has to be removed 
as indicated in paragraph «REPLACING THE TAPS 
AND THERMOSTAT».

• To change lamp holder (P) use a screwdriver to push 
the clamp tips (M) (fig. 28) and pull the lamp holder out 
towards the inside of the oven.

• To change the eventual programming accessory, the 
commutator and the indicator lights, remove the front 
panel as indicated in paragraph «TAPS» 

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

�
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 INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

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

REPLACING THE TAPS AND THERMOSTAT
Proceed in the following way when replacing a tap or 
the thermostat:
• Remove pan supports, burner heads.
• Unscrew the burner fixing screws (Vc) (fig. 29).(four 

for ultrarapid burner and two for the other burners) 
• Unscrew the two fixing screws (Vd or Vs) (fig. 29) 

which lock the hob at the back and remove it.
• Pull out the knobs. 
• Unscrew the three fixing screws (Vf) (fig. 29) which 

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

• Unscrew the nuts (D) of the gas aluminium pipes 
and pull out the thermocouple quick connectors (F) 
(fig. 30).

• Unscrew the screws (Vt) (fig. 30) which lock the 
crosspieces.l

• Unscrew the screws (Vb) (fig. 30) which unite the 
the bridles of the taps to the front frame.

• Make to slip the ramp toward the back part and 
unscrew the screws (Vb) (fig. 31) in order to free the 
taps.

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

• Reassemble all the parts following the same 
procedure but in the reverse order.
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الصيانة
قبل إجراء أي أعمال صيانة أو تغيير األجزاء، افصلي الجهاز 

من مصادر الغاز والكهرباء.  

استبدال الفتحات ومنظم الحرارة
تابعي بالطريقة التالية عند استبدال فتحة  أو منظم الحرارة: 

أزيلي دعامات الصينية ورؤوس الموقد.    • 
فكي براغي تثبيت الموقد )Vc( )الشكل 29  (. )أربعة للموقد    • 

فائق السرعة واثنين  للمواقد  األخرى( 
)الشكل 29(   )Vs أو   Vd( االثنين  المثبتين  البراغي  فكي    • 

 واللذين يثبتا الفرن في الخلفية  وأزيليه. 
اجذبي المقابض.    • 

 )29 )الشكل   )Vf( الثالثة  المثبتة  البراغي  بفك  قومي    • 
 الذين يثبتا اللوحة األمامية باإلطار  األمامي  ثم أخرجي من 

األقواس العلوية المثبتة. 
قومي بفك الصواميل )D( ألنابيب الغاز األلمونيوم  واجذبي    • 
الموصالت السريعة للمزدوجة  الحرارية )F(   )الشكل 30(. 
تثبت  القطع  والتي  )الشكل 30(   )Vf( البراغي  بفك  قومي    • 

المتقاطعة.
فك البراغي )Vb( )الشكل 30( التي تجمع  مكابح الفتحات    • 

إلى اإلطار األمامي. 
البراغي  وقومي  بفك  النهائي  الجزء  تجاه  المنحدر  حركي    • 

)Vb( )الشكل 31( من أجل تحرير  الفتحات. 
غيري مانع التسريب في كل مرة يتم فيها استبدال فتحة  أو    • 
منظم حرارة. وسيؤكد هذا على التماسك  الجيد  بين الفتحة أو 

منظم الحرارة والجزء المعنّي. 
أعيدي تجميع جميع المكونات باتباع  الخطوات نفسها ولكن    • 

بعكس الترتيب. 
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موقد الفرن )الشكل 25( 
يتم تركيب الموقد في قاعدة الفرن وتتم تغطيته  بواسطة الصفيحة 
السفلى التي يجب دائًما أن  تظل  في هذا الوضع أثناء عمل الفرن.

اللهب  الموقد،  وشاهدي  أشعلي  األساسي،  ولضبط  الهواء 
على  للحصول   )B( واضبطي  الكمة   )A( وأرخي  البرغي 
الفتحات س الموضحة في  الجدول )اطلعي على القسم   "الميزات 
الفنية"(.  وأغلقي البرغي )A( في مكانه بمجرد  إجراء الضبط. 

موقد الشواية )الشكل 26( 
لضبط الهواء األساسي، أشعلي الموقد  ومع مشاهدة اللهب، أرخ 
 X فتحات على  للحصول   )M(  واضبطي  الكمة  )V( البرغي 
القسم   "الميزات  على  )اطلعي  جدول  فقرة  الموضحة  في 

الفنية"(.  أغلقي البرغي )V( في مكانه  بعد إجراء  التعديالت. 

التحويالت

استبدال المحاقن
يمكن مالئمة المواقد مع أنواع مختلفة من  الغاز من خالل تثبيت 
القائم  ولمساعدة  تريد  استخدامه.  الذي  المناسبة  للغاز  المحاقن 
"الميزات  القسم  على  الجدول  )اطلعي  يوضح  بالتركيب، 
الفنية"(  مدخل  الحرارة االسمية  وقطر الحاقن وضغط التشغيل 

ألنواع مختلفة من  الغاز. 

يرجى االلتزام باإلرشادات التالية: 
استبدال الحاقن - مواقد الصفيحة 

لتغيير المحاقن في الفرن، أزيلي  رأس وغطاء الموقد واستبدليها 
باستخدام مفتاح براغي قطره 7  ملليمتر لمقبس  )الشكل 27(. 

استبدال الحاقن - موقد الفرن 
الموقد  والذي  سيطلق   )D( البرغي  أزيلي  الفرن.  قاعدة  أزيلي 
ويتيح الدخول إلى الحاقن   )C( )الشكل 25  (. قومي بفك الحاقن 

.)D(  واستبدليه. استبدلي  الموقد والبرغي
استبدال الحاقن - موقد الشواية 

إلى  الدخول  الموقد  ويتيح  سيطلق  والذي   )P( البرغي  أزيلي 
الحاقن   ) C(   واستبدليه.  بفك  وقومي   )26 )الشكل  الحاقن 

 .) P( استبدلي الموقد والبرغي

تغيير خرطوم الغاز المرن
من أجل ضمان أن خرطوم الغاز  يكون في حالة ممتازة دائًما، 

نوصي بشدة بتغييره  في التاريخ الذي  ستجده مطبوًعا عليه. 

استبدال المكونات الكهربائية
يجب إزالة الحماية الخلفية من أجل تغيير  عناصر التسخين    • 

الكهربية ومحرك السيخ  والطاولة  النهائية وسلك الطاقة. 
إذا كان عليك تغيير سلك الطاقة )اطلعي على  قسم "الميزات    • 
الفنية"( ودائًما  أبِق السلك األرضي  أطول من أسالك الفاز 

 واتبعي اإلرشادات المعطاة  في فقرة  "االتصال الكهربي". 
في   فقرة  اإلرشادات  على  اطلعي  الفرن،  لمبة  لتغيير    • 

"استبدال لمبة الفرن". 
لتغيير ماسك اللمبة ومولد الومضة  وأقطاب الومضة، يجب    • 
"استبدال  في  الفقرة  موضح  هو  العمل  كما  سطح  إزالة 

 الفتحات ومنظم الحرارة". 
لتغيير ماسك اللمبة )P( استخدمي مفك براغي لدفع  عالمات    • 
اإلغالق )M( )الشكل 28( وأزيلي ماسك  اللمبة  باتجاه داخل 

الفرن. 
وأضواء  التيار  النهائية  وعاكس  البرمجة  ملحق  لتغيير    • 
المؤشر، أزيلي اللوحة  األمامية كما تم  توضيح ذلك في الفقرة 

»الفتحات«.

مع  المتابعة  من  الضروري  سيكون  المحاقن،  استبدال  بعد 
وعلى  الفقرات  السابقة.  في  مشروح  هو  الموقد  كما  ضبط 
 الشخص المتخصص استبدال أي موانع تسريب  بعد إجراء 

التعديالت. 

�
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الضبط
ألِغ اتصال الجهاز من  مصدر الكهرباء دائًما قبل إجراء    • 

أي  تعديالت. 
شخص  بواسطة  التسريب  موانع  جميع  استبدال  يجب    • 

متخصص بعد أي ضبط أو تنظيم. 
نار  على  )الطهي  الخفض  معدل  ضبط  إجراء  يجب    • 
الطبيعي  أثناء  بالغاز  باستخدام مواقد تعمل  هادئة(  فقط 
عمل المواقد على غاز البترول المسال، فيجب يكون أن 
البرغي مغلًقا إلى األسفل بشكل كامل   )في اتجاه عقارب 

الساعة(. 
غير  الغاز  فرن  مواقد  في  األساسي"  الهواء  "ضبط    • 

ضرورية. 

الفتحات
جميع فتحات الغاز من النوع المخروطي المذكر المشتمل على 

ممر  واحد فقط. 
يتم ضبط "المعدل المنخفض"  كما يلي: 

"المعدل  الوضع  المقبض  على  وضعي  الموقد  شغلي   •
 المنخفض" )لهب صغير(. 

قومي بإزالة مقبض الفتحة الملحقة  من خالل الضغط ببساطة    • 
على القضيب. 

أدرجي مفك براغي صغير )C( في الفتحة )F(   )الشكل 22(    • 
يتم  اليسار مع خنق  المخروط  حتى  أو  اليمين  إلى  وأديريه 

تنظيم لهب الموقد  على الوضع المنخفض. 
في حالة الفتحات المشتملة على مزدوجات حرارية للسالمة،    • 

 يكون برغي الضبط )V( على جانب   الساق )الشكل 23(. 
تأكدي من أن اللهب ال يخرج عندما  يكون المقبض متجًها    • 

من وضع "التشغيل الكامل"   إلى "المعدل  المنخفض". 
تحذير!! ويمكن إجراء هذه العملية أيًضا  مع تثبيت اللوحة    • 
في  المتخصص بعض  الصعوبات  واجه  إذا  األمامية  ولكن 
الوصول إلى  برغي الضبط، فأزيلي اللوحة األمامية  مع فك 
البراغي المثبتة   )Vf( )الشكل 28(، والتي  تكون موضوعة 

في الجزء السفلي منها نفسها. 

منظم حرارة الفرن )الشكل 24( 
يجب إجراء ضبط المعدل المنخفض بالطريقة التالية: 

إزالة منظم حرارة المقبض.    • 
التبديل بين موقد الفرن من خالل تدوير  المقبض المعني إلى    • 

وضع الحد األقصى، ثم االنتظار   حوالي 10 دقائق. 
مفك  األدنى  وباستخدام  الوضع  إلى  ببطء  المقبض  أديري    • 
براغي صغير )C(، أديري البرغي  )V(  إلى اليمين لخفض 
اللهب  أو إلى اليسار لزيادته. ويجب أن يكون اللهب قصيًرا 
 من أجل إعداد معدل  منخفض كاٍف. ويجب أن يكون  مستقًرا 
لمنعه من الخروج بشكل عارض  ويجب أن يكون قادًرا على 

تحمل  التحركات العادية  لباب الفرن. 
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  االتصال الكهربائي
يجب أن يتم إجراء االتصال الكهربائي  بالتوافق مع المعايير 

والقوانين الحالية  السارية. 

تحققي مما يلي قبل التوصيل: 
يتناسب أمبير النظام والمقابس الكهربية  مع الطاقة القصوى    • 
خلف  جهاز  البيانات  الملحقة  بطاقة  على  للجهاز   )اطلعي 

الطهي(. 
أرضي  فعال  اتصال  على  يشتمل  النظام  أو  المقبس  أن    • 
بالتوافق مع معايير  ومواصفات القانون  الحالية. ويتم إخالء 

 المسئولية في حالة عدم االلتزام بذلك. 
أن الفيشة والمقبس أو المفتاح متعدد األقطاب  يسهل الوصول    • 

إليه بعد تركيب  الجهاز. 
عند التوصيل بالتيار الكهربي باستخدام قابس: 

منها(  خالًيا  كان  )إذا  معيارية  بفيشة  الطاقة  سلك  زودي    • 
 مناسبة للحمل  الموضح في بطاقة البيانات.  وصلي األسالك 
مع التأكد  من أنها تتفق كما هو موضح فيما يلي، و تذكري أن 

السلك األرضي يجب أن  يكون أطول من  أسالك الفاز: 
= سلك بني   )فاز(Lالحرف
= سلك أزرق    )محايد( Nالحرف

= سلك أخضر/أصفر )أرضي( لرمز

يجب أن يكون سلك الطاقة مغطى بحيث ال تصل أي أجزاء    • 
 منه مطلًقا إلى درجة حرارة 75 سليزيوس. 

قد  إنها  مجزئات  حيث  أو  محوالت  تستخدم  ال  للتوصيل،    • 
تتسبب في اتصال خاطئ يؤدي إلى  حرارة  زائدة خطرة. 

يجب أن يتم وضع الجهاز بطريقة تسمح بأن تكون  الفيشة    • 
قابلة للوصول إليها. 

عند التوصيل إلى التيار الكهربي مباشرًة: 
يمكنه تحمل حمل  الجهاز مع  ركبي مفتاح متعدد األقطاب    • 

فتحة حد أدنى  بين نقاط االتصال البالغة 3  مليمتر. 
مقاطعته  بواسطة  عدم  يجب  األرضي  السلك  أن  تذكري    • 

المفتاح. 

كيفية إدراج أنبوبة الغاز
الرجاء االلتزام باإلرشادات التالية  بالترتيب

إلدراج أنبوبة الغاز بشكل سليم: 
 )V( أسفل  الفرن، قومي بإزالة البراغي )P( بعد فتح الباب  • 
الباب )P( من  خالل رفعه لألعلى من  )الشكل 19( ثم  أزيلي 

)N(.  من ثلمة المسامير )C(   أجل تحرير المفصالت
 •  ركبي الماسك )C( ثم أنبوبة الغاز في  الحجيرة )الشكل 20(. 

تركيب  إعادة  بالعكس عند  ذكرها  السابق  بالعمليات  التزمي    • 
الباب. 

مالحظة: عندما تكون األنبوبة متصلة  بالجهاز، يجب أن تكون 
 )F( الفتحة  من  بشكل  إجباري  المطاطية  تمر  الغاز  ماسورة 

)الشكل 21(. 

إرشادات القائم بالتركيب
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 وصلة الغاز
صفيحة  على  أن  البيانات  من  تحقق  الجهاز،  توصيل  قبل 
بيانات مصدر  مع  الطهي   تتفق  في جهاز  المثبتة  التصنيف 
الغاز. وهي بطاقة  خلف هذا الكتيب وخلف  وتوضح ظروف 

ضبط الجهاز،   ، وهي نوع الغاز وضغط  التشغيل. 
وبعد تركيب جهاز الطهي، تأكدي من عدم وجود  تسريبات؛ 
وذلك باستخدام محلول رغاوي )وال  تستخدمي لهب مطلًقا(. 

الذكر  المجرى االسطواني  الجهاز عبارة عن نوع  مورد غاز 
كان  وإذا   .UNI-ISO 228-1 معايير  مع  بالتوافق   "2\1"
الجهاز  توصيل  فيجب  مواسير،  خالل  من  توزيعه  يتم  الغاز 

بمصدر الغاز من خالل: 
يجب  والتي  المعايير  مع  بالتوافق  صلبة  فوالذية  ماسورة   •
تجهيزات  صناعتها  باستخدام  تمت  قد  مفاصلها  تكون  أن 
ويسمح   .UNI-ISO 7/1 المعيار  مع  بالتوافق  اسطوانية 
بشريط  أو  مناسبة  الصقة  المزود  بمواد  الخيش  باستخدام 

تيفلون كمانع للتسريب. 
أن  يجب  والتي  المعيار،  مع  بالتوافق  النحاس،  ماسورة   • 
تكون مفاصلها قد تمت صناعتها باستخدام  تجهيزات مانعة 

للتسريب بالتوافق مع المعيار. 
بالتوافق  فوالذ صلب ال يصدأ مرن، ماسورة غير مجعدة   • 
مع المعيار، مع إضافة بحد أقصى 2 متر  وموانع للتسريب 

بالتوافق مع المعيار. 
قطر  مع  المعيار،  مع  بالتوافق  مرن  مطاطي  خرطوم   • 
8 ملليمتر لغاز البترول المسال و13 ملليمتر  للغاز الطبيعي 
طواًل  ملليمتر   1500 أقصى  حد  مع  المحلي،  الغاز  أو 
وتركيبه بثبات في تجهيزات  الخرطوم مع رابط أمان وفًقا 

للمعايير. 
فيجب  غاز،  اسطوانة  من  مباشر  بشكل  آتًيا  الغاز  كان  إذا 
توصيل الجهاز، مزوًدا بمنظم ضغط بالتوافق  مع المعيار، بما 

يلي: 

أن  يجب  والتي  المعيار،  مع  بالتوافق  نحاس  ماسورة  مع   •
تكون مفاصلها قد تمت صناعتها باستخدام تجهيزات مانعة 

للتسريب بالتوافق مع المعيار. 
مع فوالذ صلب ال يصدأ مرن، ماسورة غير مجعدة بالتوافق   • 
مع المعيار، مع إضافة بحد أقصى 2 متر  وموانع للتسريب 
بالتوافق مع المعيار. ونوصي بتشغيل المحول الخاص مع 
السوق،  في  عليه  العثور  والذي  يسهل  المرنة،  الماسورة 
من أجل تسهيل االتصال بتجهيزات منظم الضغط الخاص 

بالخرطوم  في االسطوانة. 
قطر  مع  المعيار  مع  بالتوافق  مرن  مطاطي  خرطوم  مع   • 
وحد  أقصى  طواًل  ملليمتر   400 أدنى  وحد  8 ملليمتر 
1500 ملليمتر طواًل وتركيبه بثبات في تجهيزات الخرطوم 

مع رابط أمان وفًقا للمعايير. 

تحذير: 
إذا كان الجهاز ستتم إراحته، )الفئة 2   والفئة الفرعية 1(،    • 
فوصله بمصدر الغاز  فقط باستخدام  مواسير الفوالذ الصلب 

 الذي ال يصدأ المرن بالتوافق  مع المعيار. 
إذا كان الجهاز سيتم تركيبه حر الحركة  )الفئة 1( وإذا كنت    • 
فيجب  اتباع  اإلرشادات  تستخدمين خرطوم مطاطي  مرن، 

 :)P الموضحة فيما يلي )الشكل
مالمس  غير  الخرطوم  يكون  أن  يجب  مساره،  في    • 
من  أكثر  العالية  الحرارة  تكون  أجزاء  حيث  ألي 

95  سليزيوس. 
ال يجب أن يكون الخرطوم عرضة أي نوع من  الضغط    • 
يشتمل  على  أجزاء  أال  ويجب  الجر  قوة  أو  اإللتوائي 

مقروصة أو انحناءات حادة للغاية. 
ويجب أال يلمس أي شيء يمكن أن يقطعه  أو أي شيء    • 

يشتمل على جوانب حادة وما شابه. 
في  سهاًل  للخرطوم  الكلي  الطول  يكون  أن  ويجب    • 

 تفحصه من أجل تفقد  حالته  بشكل مستمر. 
يجب استبداله بحلول التاريخ المطبوع عليه.    • 

فتحة التوصيل فتحة التوصيل
الصمام العازلالصمام العازل

تركيب الخرطوم

تركيب الخرطوم

السطح الساخن
P

إرشادات القائم بالتركيب
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التهوية
يجب عدم تركيب الجهاز في غرفة  حجمها أقل من 20 م3. 

كمية الهواء الضرورية هي المطلوبة  من أجل االحتراق المعتاد 
الطبيعي  التدفق  ويجب  توجيه  الغرفة.  تهوية  أجل  للغاز  ومن 
مباشرًة  تفتح  الغرفة  التي  في حوائط  دائمة  فتحات  للهواء  عبر 
على  الخارج  مع مقطع عرضي يبلغ حوالي 100 سنتيمتر مربع 
)الشكل 14(. ويجب  وضع هذه الفتحات  بحيث ال يمكن  عرقلتها. 
كما يتم السماح بالتهوية غير المباشرة أيًضا من خالل  أخذ الهواء 
االلتزام  مع  المطلوب  تهويتها،  الغرفة  إلى  الغرف  القريبة  من 

الشديد  بقواعد المعايير السارية. 

الموقع والتهوية
أدخنة  بتفريغ  بالغاز  الطهي  أجهزة  تقوم  أن  يجب  ما  دائًما 
 االحتراق والرطوبة عبر الطيات  المتصلة  بالمداخن أو بالخارج 
مباشرًة )الشكل 15  (. وإذا كان من غير الممكن استخدام طية، 
الخارج،  إلى  متجهة  الحائط  أو  مركبة  في  النافذة  مروحة  فإن 
الجهاز  استخدام  مرة  يتم  كل  في  تشغيلها  ويجب  بها   مسموح 
  )الشكل 16( مع مراعاة القواعد  والتنظيمات السارية فيما يتعلق 

بالتهوية. 

وضع جهاز الطهي
بطريقة  وضعها  التالية  لتمكين  باألجزاء  األجهزة  تزويد  يتم 

صحيحة: 
قدم قابلة للضبط ليتم تركيبها في الجهاز  والتي تتيح  محاذاة    • 
ارتفاع جهاز الطهي مع األثاث  اآلخر في المطبخ. ويتم تقديم 
عدة  مكونة من حواف وبراغي وأقدام لتركيب  جهاز الطهي 

)الشكل 17(. 
  ملحوظة: هذا وال  يتم توفير مفتاح ألن. 

محددات للمسافة يتم وضعها خلف اللوحة الخلفية من أجل    • 
 إبقاء الجهاز على المسافة الدنيا  المطلوبة  من الجدار الخلفي. 

ويجب عدم  إزالة  هذه المحددات. 
بهذه  المزودة  الطهي  أجهزة  تغادر  وال  الخلفي.  الواقي    • 
الملحقات  المصنع  إال وهي مشتملة عليها داخل  العبوة. ومن 
أجل تركيب الواقي الخلفي، من الضروري تفكيك   البراغي 
المثبتة خلف  الفرن ثم  تثبيت الواقي الخلفي كما هو موضح 

 في الشكل 18. 
إليه  بعد  للوصول  قاباًل  المفتاح  أو  المقبس  يكون  أن  يجب    • 

تركيب الجهاز. 

الحد األدنى لقطاع مورد الهواء 100 سنتيمتر2

الحد األدنى لقطاع مورد الهواء 100 سنتيمتر2

الحد األدنى لقطاع مورد الهواء 100 سنتيمتر2

إرشادات القائم بالتركيب



16

��
��

�
�

��
��

�
�

�����

13

معلومات فنية
يجب إجراء عمليات التركيب والضبط والتحويالت  والصيانة    • 
المدرجة في هذا الجزء  فقط بواسطة  أشخص مؤهلين لذلك. 
أو  باألشخاص  يلحق  تلف  أي  مسئول  عن  والمصنع  غير 

الممتلكات  بسبب  التركيب غير الصحيح للجهاز. 
التلقائي  لألجهزة  والضبط  األمان  أجهزة  تعديل  يجب  ال    • 
المورد  أو  إال  بواسطة  المصنع   - استخدامها  فترة  أثناء   -

المصرح له  فقط. 
الغاز  على  المعتمدة  واألجهزة  الغاز  معايير  مع  بالتوافق    • 
الفرعية 1  "   )الشكل 13(  والفئة  "الفئة 2  الناقلة   واألجهزة 
وما يماثلها  مع الموافقات المحددة في الشكل  ومن ثم يجب 

أن أال تكون أي جدران جانبية  أعلى من  سطح التشغيل. 
قادرة  والمحيطة  باألجهزة  التابعة  الحوائط  تكون  أن  يجب    • 

على تحمل درجة حرارة  تزيد عن 95  سليزيوس. 
يجب أن يتوافق تركيب األجهزة المعتمدة على الغاز بشكل    • 

كلي  وأجهزة النقل مع المعايير السارية. 
ال يتصل هذا الجهاز بمدخنة  لتفريغ منتجات اإلحراق.  لذا،    • 
يجب أن يتصل  بالتوافق مع قواعد  التركيب المذكورة سالًفا. 
 ويجب إيالء اهتمام خاص  باإلرشادات الموضحة أدناه من 

أجل  التهوية. 
يجب وضع الجهاز بشكل مباشر على األرض  ويجب عدم   

وضعه فوق قاعدة. 

التركيب
إخراج جهاز الطهي من التغليف

واألجزاء  الخارجية  من  األسطح  التغليف  مواد  إزالة  بعد    • 
أنه في  بعناية  للتأكد من  الجهاز  المتنوعة،  افحص  الداخلية 

 حالة ممتازة. 
الجهاز  واتصلي  تستخدمي  فال  شكوك،  أي  لديك  كان  فإذا   

بشخص مؤهل. 
بعض األجزاء المرفوعة على الجهاز  محمية بواسطة غالف    • 
الجهاز.  الحماية  قبل  استخدام  هذه  إزالة  ويجب  بالستيكي. 
ونوصي  بشق الغالف البالستيكي  من عند الحواف باستخدام 

سكين حاد أو دبوس. 
ال تحركي الجهاز بواسطة الممسك.    • 

)الورق  المستخدمة  والتغليف  التعبئة  مواد  ترك  عدم  يجب 
إلى  البوليسترين  والمسامير وما  المقوى واألكياس  ومطاط 
ذلك(  في أي مكان في متناول األطفال حيث إنها  تشكل مصدًرا 

محتماًل للخطر. 

إرشادات القائم بالتركيب
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  الموقد وترتيب الصفيحة الكهربية في الفرن

غاز ضغط  المواقد
فتحة  التهوية  مدخل  الحرارةقطر  الحاقنالمعدلالتشغيل

خرطوم  الغازالمعتادة

1 /100  "س"  مليمترالحد  األقصى1 /100  ملليمترg/hمللي بارالفئةرقم
 ملليمتر

غاز  بترول سريع 90   ×  60  2
44=30218883000سائل   

غاز  بترول سريع 80   ×  50  2
44=30182802500سائل  

غاز  بترول شبه  سريع3
34=30131681800سائل  

غاز  بترول االحتياطي4
28=3073511000سائل  

غاز  بترول مركزي  سريع  للغاية6
62=30276983800سائل   

غاز  بترول يساري  سريع  للغاية6
62=30238923250سائل  

غاز  بترول نوع  الفرن 90   ×  60  7
47كامل30182752500سائل   

غاز  بترول نوع  الشواية 90   ×  860
=كامل30137752300سائل  

نوع  الشواية 90   ×  860
مع  عناصر  تحكم  مستقلة

غاز  بترول 
58كامل30131661800سائل   

مكونات كهربية
البيانات االسميةالوصف   مرجع

أ
ب
ج
د

صفيحة التسخين العادية Ø  180  مليمتر
صفيحة التسخين العادية Ø  145  مليمتر

صفيحة التسخين السريعة Ø  180  مليمتر
صفيحة التسخين السريعة Ø  145  مليمتر

لمبة الفرن  
محرك السيخ  

محرك المروحة
سلك المصدر الكهربي لجهاز الطي  المعتمد 

على الغاز بشكل كلي  
الطهي  لجهاز  الكهربي  المصدر  سلك 

 المختلط  

1500  وات
1000  وات
2000  وات
1500  وات

15  وات - E 14 - و300  وحدة حرارة  
4  وات

25 /29 وات
 x 3 RR-F H05 0.75  مليمتر 2

x 3 RR-F H05 1.50  مليمتر 2

األبعاد الخارجية لجهاز الطهي بالمليمتر

العمق Pالعرض Lاالرتفاع   hاالرتفاع   Hالنوع
90X60  9B-A1455 ÷ 1440865 ÷ 850900600
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الميزات الفنية
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تحدث بعض المشكالت بسبب بعض نقاط السهو البسيطة في الصيانة أو أخطاء التشغيل ويمكن  حلها بسهولة دون الحاجة إلى استدعاء 
الدعم الفني. 

الحل  المشكلة  
تأكدي من أن موقع الغاز مفتوح  الجهاز ال يعمل    • 

تأكدي من أن الفيشة في مكانها.    • 
تحققي من أن المقابض مضبوطة  بشكل صحيح من أجل الطهي ثم كرري  العمليات   • 

الموضحة في الكتيب.  
)RCD(. في حالة وجود  قصور في  النظام  الكهربائي  أمان  مفاتيح  تحققي من   • 

النظام، اتصلي بشخص  متخصص في الكهرباء. 
اتصلي بمركز الخدمة التابع لنا.  منظم الحرارة ال يعمل  

تأكدي من أن اللمبة ملفوفة في  مكانها بشكل جيد.  ضوء الفرن ال يعمل    • 
اشتِر لمبة مخصصة لدرجات الحرارة  العالية من مركز الخدمة التابع لنا  وثبتيها   • 

من خالل اتباع فقرة   "استبدال لمبة الفرن".  

المشكالت و إصالحها  

استبدال لمبة إضاءة الفرن )الشكل 12أ - 12  ب( 
استبدال  اللمبة  قبل  إيقاف تشغيله  تم  الجهاز  أن  تأكدي من 

لتجنب مخاطر الصدمة الكهربية. 
إلى  حاجة  في  اللمبتين  أو  الفرن  لمبات  إحدى  كانت  حالة  في 
 االستبدال، فيجب أن تتوافق اللمبات  الجديدة مع  المتطلبات التالية:   
15  وات - 230 فولت ~ - 50 هيرتز - E 14 - ويجب أن 

تكون  مقاومة لدرجات الحرارة العالية )300  سليزيوس(. 
يمكن أن يشتمل الجهاز على نوعين مختلفين  من ماسك اللمبة: 

النوع 1 من ماسك اللمبة: اجذبي قضبان التوجيه الجانبية    • 
 )V( كما تم شرحه أعاله. ثم أزيلي  غطاء  الحماية الزجاجي 
براغي موضوع  بواسطة مفك  اللمبة ، مع رفعه  من مقبس 
ضعي   .)C(  اللمبة الفرن  واستبدلي  وجدار  بين  الغطاء 
الكماليات مرة أخرى بترتيب ما سبق عكسًيا.   )الشكل 12أ( 

النوع 2 من ماسك اللمبة: أديري غطاء الحماية الزجاجي    • 
)C(   في عكس اتجاه عقارب الساعة وغيري  اللمبة. أعيدي 
 تركيب الغطاء مع لفه مرة أخرى في اتجاه  عقارب الساعة. 

)الشكل 12ب( 

كيفية تنظيف الزجاج الداخلي  لباب الفرن  
الفرن  زجاج  أن  لدينا  في  الطهي  أجهزة  ميزات  إحدى  تتمثل 
الداخلي يمكن إزالته بسهولة  من أجل  التنظيف دون مساعدة من 
أفراد  متخصصين. ما عليك سوى فتح باب الفرن  وإزالة الدعامة 

التي تؤمن  الزجاج )الشكل ب(. 
تحذير!!! يمكن إجراء هذه العملية مع بقاء الباب في الجهاز 
أيًضا، ولكن احذري بهذه الطريقة، قد تغلق  قوة المفصالت 

الباب بشدة عند جذب الزجاج إلى األعلى.  

إرشادات المستخدم
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التنظيف والصيانة
قبل أية أعمال للصيانة أو التنظيف، ألِغ اتصال الجهاز   • 

بالتيار الكهربائي. 
ال تستخدمي منظف بالبخار لتنظيف هذا الجهاز.   • 

ال تغسلي األجزاء إذا كانت ال تزال ساخنة.   • 
أو مساحيق  معدنية  التنظيف وسادات  في  تستخدمي  ال   • 

كاشطة أو منتجات بخاخات التآكل. 
أو  المملح  الماء  أو  اللبن  أو  القهوة  أو  الخل  تتركي  ال   • 
عصير الليمون أو الطماطم على األسطح المطلية  بالمينا 

ألية فترات من الوقت. 
أجل  المروحة من  واقي  إزالة  قبل  الفرن  تشغيل  أوقفي   • 

التنظيف. وأعيدي وضع الواقي بعد  التنظيف. 

الصفائح
حالتها  في  المتنوعة  والمكونات  الفرن  أسطح  على  للحفاظ 
المواقد  ورؤوس  المطلية  بالمينا  واألغطية  )الشواية  األصلية 
دافئة  مياه  في  غسلها  للغاية  المهم  من  الشعالت(،  وموزعات 

مشتملة على  صابون وشطفها وتجفيفها جيًدا بعد كل استخدام. 

تحذيرات
تحققي من رؤوس المواقد وأغطية المواقد المعنية ومن أنها   •
احرص   .)  9 )الشكل  أماكنها  في  بشكل صحيح  موضوعة 
على عدم تحريك فتحات ومضة اإلشعال أو أجهزة قصور 

اللهب. 
إذا وجدتي أن فتحة صعبة الفتح أو اإلغالق، فال تستعملي   •

القوة معها ولكن اتصلي بالدعم الفني  فوًرا. 

الهيكل
يجب إجراء تنظيف دوري لجميع مكونات جهاز الطهي )المطلية 
بالمينا أو المعدن المدهون أو الفوالذ أو  الزجاج( باستخدام ماء 
باستخدام قطعة  ثم شطفها وتجفيفها  دافئ مشتمل على صابون 

مالبس ناعمة.  ال تغسلي األجزاء إذا كانت ال تزال ساخنة. 
ال تستخدمي المواد اإلسفنجية أو المنتجات الكاشطة أو المحاليل 
العطرية أو الدهنية إلزالة البقع أو  المواد الالصقة على أسطح 

الفوالذ الذي ال يصدأ مطلًقا.  
أو عصير  المملح  الماء  أو  اللبن  أو  القهوة  أو  الخل  تتركي  ال 

الليمون أو الطماطم على األسطح ألية  فترات من الوقت. 

تجويف الفرن

تعتمد  بمنتجات  الحرارة  منظم  أنبوب  تغسلي  أو  ترشي  ال 
على األحماض )راجع ملصق المنتج قبل  االستخدام(. 

ال يتحمل المصنع مسئولية عن أي تلف ينتج عن تنظيف 
بطريقة غير صحيحة. 

يجب تنظيف تجويف الفرن بعد كل استخدام إلزالة بقايا الطعام 
و/أو الدهن أو السكر التي - في  حالة احتراقها عند استخدام الفرن 
مرة أخرى - ستشكل رواسب أو بقع ال يمكن التخلص منها؛ هذا 

 باإلضافة إلى الروائح غير الجيدة.  
للحفاظ على لمعان األجزاء المطلية بالمينا، نظفيها باستخدام ماء 
اغسلي  جيًدا.  وجففيها  صابون  واشطفيها  على  مشتمل  دافئ 

الملحقات المستخدمة دائًما. 
مانع تسريب الفرن

يضمن مانع تسريب الفرن تشغيله بطريقة صحيحة. نوصي بما يلي: 
نظفيه وتجنبي أدوات أو منتجات الكشط.   • 

تحققي من حالته بشكل دوري.   • 

إذا أصبح مانع تسريب الفرن صعًبا في الفتح أو تالًفا، فاتصلي 
بمركز الخدمة وتجنبي استخدام  الفرن حتى يتم إصالحه. 

شبكات الجدار الجانبي للفرن )الشكل 10( 
للسماح بعملية تنظيف أفضل للشبكات الجانبية، يمكنك إخراجها 

بهذه الطريقة: 
ادفعي بإصبع على آخر الفتحات من مقبضها.   . 1

ارفعيها باتجاه األعلى إلخراج الشبكة.   . 2
ولوضعها في مكانها مرة أخرى، اعكسي ترتيب هذه العملية. 

إزالة باب الفرن  
يمكن إزالة باب الفرن لتسهيل الدخول إلى الفرن أثناء التنظيف. 

لإلزالة، تابعي كما يلي: 
افتحي باب الفرن وأدرجي برشام أو مسمار )R( في الفتحة   • 

)F( من المفصلة )الشكل 11(. 
الوقت  في  األعلى  إلى  شده  مع  جزئي،  بشكل  الباب  أغلق   • 

نفسه لتحرير حركة سن اإليقاف وقطاع  المفصلة. 
وبمجرد تحرير حركة المفصلة، اجذبي الباب إلى األمام مع   • 

إمالته بدرجة طفيفة إلى األعلى  لتحرير حركة القطاع. 
االهتمام  مع  العكسي،  باالتجاه  تابعي  التركيب،  إلعادة   •

بالوضع السليم للقطاعات. 

��
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إرشادات المستخدم
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الجدول الزمني للطهي/الخبيز

الوزناألطعمة
كيلوجرام

 موضع رف الفرن 
من األسفل

 درجة الحرارة 
بالسليزيوس

وقت الطهي/الخبيز 
مالحظات)بالدقائق( 

الكعك
كعكة المالك 
كعكة الفاكهة
كعكة اللوز

كعكة الشيكوالتة 

0.8
0.8
0.8
0.8

2
2
2
2

190
220
200
190

56
40-35
45-40
40-30

 صينية الكعكة على 
رف الفرن

الحلوى
البسكويت بشكل عام

المعجنات
الفطائر المنفوخة

فطائر القشرة الخفيفة

2
2
2
2

190
220-190

250
235

15
35-25
15-10

20

صينية البسكويت على
رف الفرن 

المكرونة المخبوزة
الالزانيا
كانيلوني

2.5
2.5

2-1
2-1

225-210
225-210

65-55
65-55

 طبق كسرولة أو حاوية
أخرى على رف الفرن

25-22530-حًدا أقصى12البيتزا
20-22525-حًدا أقصى12الخبز
اللحم

اللحم البقري المشوي
لحم العجل المشوي

لحم الخروف المشوي
لحم الخنزير المشوي

1
1
1
1

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

220
220
220
220

25-20
80-60
50-40
80-60

لحم الطرائد
لحم األرنب المشوي
لحم التدرج المشوي
لحم الحجل المشوي

1
1
1

2-1
2-1
2-1

225-حًدا أقصى
225-حًدا أقصى
225-حًدا أقصى

50-40
60-45
60-45

الدواجن
لحم الديك الرومي المشوي

لحم الدجاج المشوي
لحم البط المشوي

1
1
1

2-1
2-1
2-1

235
235
235

60-50
50-40
60-45

األسماك
السلمون 

 المرقط
1
1

2
2

220-200
220-190

25-15
20-15

القيم المعطاة في الجداول )درجات الحرارة وأوقات الطهي( هي قيم تقريبية وقد تختلف وفًقا لعادات الطهي لدى كل شخص. ويعطيك هذا الجدول أوقات الطهي على 
رف واحد فقط.

الجدول الزمني للشواء

الوزناألطعمة
كيلوجرام

 وضع رف الفرن 
من األسفل

وقت الطهي/الخبيز )بالدقائق( 
الجانب الثانىالجانب األول

اللحم
ضلع اللحم

شرائح اللحم البقري
نصف دجاجة )لكل نصف(

0,50
0,15

1

3-2
3-2
2

15
5
25

15
5
25

األسماك
السلمون 

 المرقط
0,42
0.20

3-2
3-2

18
10

18
10

الخبز
2-23-33الخبز المحمص

السيخ )*(
60-1.3280الدجاج

)*( عض الموديالت فقط.
القيم المعطاة في الجداول )درجات الحرارة وأوقات الطهي( هي قيم تقريبية وقد تختلف وفًقا لعادات الطهي لدى كل شخص. وبشكل أكثر تحديًدا، عند شي قطع اللحم، 

تكون القيم عرضة لسمك الشريحة أو الرغيف وللذوق الشخصي أيًضا. 

إرشادات المستخدم
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نصائح طهي مفيدة

الكعك والخبز:
سخني الفرن لمدة 15 دقيقة على األقل قبل  بدء طهي الخبز    • 

أو الكعك. 
ال تفتحي باب الفرن أثناء الخبز ألن  الهواء البارد قد يوقف    • 

الخميرة من التصاعد. 
الفرن  تشغيل  أوقفي  طهيها،  تم  قد  الكعكة  تكون  عندما    • 

 واتركيه لمدة 10 دقائق تقريًبا. 
صينية  تلقّي  أو  بالمينا  المطلية  الفرن  صينية  تستخدمي  ال    • 

القطرات - والذين يأتون مع الفرن -  لطهي الكعك. 
كيف أعرف أن الكعكة قد تم طهيها؟  قبل حوالي 5 دقائق من    • 
نهاية  وقت الطهي، ضعي مختبر للكعكة  أو سيخ في  أعلى 
جزء من الكعكة. فإذا خرج نظيًفا منها،  فستكون الكعكة قد 

تم طهيها. 
كثيرة؟  سوائل  على  الكعكة  اشتمال  حالة  في  أفعل  ماذا    • 
درجة  أو  اخفضي  القادمة  المرة  أقل  في  سوائل  استخدمي 

الحرارة بمقدار 10 سيلزيوس. 
بعض  اصنعي  الالزم:  من  أكثر  الكعكة  جفاف  حالة  في    • 
بعض  أسنان  واسكبي  عود  الصغيرة  باستخدام  الفتحات 
القادمة،  المرة  وفي  فيها.  الماء  الفاكهة  أو  قطرات عصير 
قومي بزيادة  درجة الحرارة  بمقدار 10 سيلزيوس واضبطي 

وقت أقصر  للطهي. 
الجزء  في  الالزم  من  أكثر  اللون  غامقة  الكعكة  حالة  في    • 
العلوي منها: فضعي  الكعكة في المرة القادمة  على رف أكثر 
انخفاًضا وقومي بطهوها عند  درجة حرارة أقل ولمدة أطول. 
إذا كان الجزء العلوي من الكعكة قد احترق: اقطعي الطبقة    • 
المحترقة  وغطيها بالسكر أو زينيها   بالكريمة أو المربة أو 

كريمة الحلوى وما شابه ذلك. 
األسفل:  الالزم من  أكثر من  الكعكة غامقة  كانت  في حالة    • 
علًوا  وقومي  أكثر  رف  على  القادمة  المرة  ضعيها  في 

بطهوها  عند درجة حرارة أقل. 
إذا كانت الكعكة أو الخبز تم طهوهم بشكل جيد من الخارج    • 
في  أقل  استخدمي   سوائل  الداخل:  من  ذلك  ينقصهم   ولكن 
القادمة وقومي بالطهي عند درجة حرارة أقل  ولمدة  المرة 

أطول. 
في حالة عدم خروج الكعكة من الصينية: أزيحي  باستخدام    • 
سكين حول الحواف وضعي قطعة قماش  رطبة  فوق الكعكة 
الصينية  القادمة، زودي  المرة  الصينية عليها.  وفي  واقلبي 

بالسمن جيًدا ورشيها   بالدقيق أو فتات الخبز. 
البسكويت عن  صينية الخبيز: ضعي  في حالة عدم خروج    • 
الصينية في الفرن مرة أخرى  لمدة  بسيطة وحركي البسكويت 
من مكانه قبل أن يبرد.  وفي المرة القادمة، استخدمي  مالءة 

من ورق الخبيز  لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. 

اللحم: 
أكثر   - اللحم  طهي  حالة  في   - المطلوب  الوقت  كان  إذا    • 
10  دقائق  قبل  لمدة  الفرن  تشغيل  فأوقفي  دقيقة،   40  من 
نهاية وقت الطهي  لالستفادة من الحرارة المتبقية )مما يوفر 

الطاقة(. 
المشوية أكثر احتواًء على السوائل  إذا  اللحم  ستكون قطعة    • 
تم طهوها في مقالة مغلقة وأكثر هشاشة إذا  تم طهوها دون 

غطاء. 
عادًة ما يحتاج اللحم األبيض واللحوم الداجنة واألسماك  إلى    • 

درجات حرارة متوسطة )أقل من 200  سليزيوس(. 
درجات  األمر  يستلزم  "النادرة"،  الحمراء  اللحوم  لطهي    • 
وفترات  طهي  سليزيوس(   200 من  عالية   )أعلى  حرارة 

 قصيرة. 
للحصول على قطعة لحم شهية، أضف الشحم والتوابل على    • 

اللحم. 
ليستوي  اتركي  اللحم  سميكة:  اللحم  قطعة  كانت  حالة  في    • 

لفترة أطول في المرة القادمة. 
في حالة كانت قطعة اللحم غامقة للغاية من أعلى أو أسفل:    • 
أو  علًوا  رف  أكثر  على  القادمة  المرة  في  بوضعها   قومي 
لمدة  بطهوها  وقومي  الحرارة  درجة  انخفاًضا  واخفضي 

أطول. 
إلى  بقطعها  اللحم نصف ناضحة؟ وقومي  هل كانت قطعة    • 
شرائح  ورتبي الشرائح في صينية خبيز مع  صلصلة اللحم 

 وأكملي طهوها. 

الشواء: 
أضيفي السمن باعتدال وتبلي الطعام  قبل شوائه.    • 

استخدمي صينية الشواء دائًما في التقاط السوائل التي تتساقط    • 
من  اللحم أثناء الشواء   )الشكل 9(. 

ضعي القليل من الماء في صينية تلقّي القطرات دائًما. حيث    • 
روائح  في  التسبب  االحتراق   وتمنع  من  الدهن  المياه   تمنع 
ألنه  الطهي  أثناء  الماء  من  أضيفي  المزيد  ودخان.  كريهة 

 يتبخر. 
حركي الطعام جزئًيا أثناء الطهي.    • 

إذا كنتي تقومي بشوي لحوم داجنة دهنية )مثل لحم األوز(،    • 
 فاصنعي ثقوًبا في الجلد بحيث يتمكن  الدهن من التساقط. 

قد يتآكل األلمونيوم بسهولة إذا تعامل مع  أحماض عضوية 
)مثل  الطهي  إضافتها  أثناء  تمت  األطعمة  أو  في  موجودة 
عدم  المفضل  من  السبب،  الليمون(.  لهذا  عصير  أو  الخل 
وضع األطعمة  بشكل  مباشر في صواني ألمونيوم أو مطلية 

بالمينا، ولكن استخدمي  ورق الفرن المناسب دائًما. 

إرشادات المستخدم
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كيف يتم استخدام فرن وشواية الغاز
حرارية  بمزدوجات  مزوًدا  والشواية  الفرن  موقد  كان  إذا 
ثانية  بمجرد   15 لحوالي  مضغوًطا  المقبض  فأبِق  لألمان، 
إشعال الموقد. وإذا أخفق الموقد في اإلشعال في نهاية هذا 
األقل  على  واحدة  وانتظري   دقيقة  المقبض  فأطلقي  الوقت، 
دون  الموقد  انطفاء  حالة  وفي  أخرى.  مرة  المحاولة  قبل 
دقيقة  وانتظري  اإلغالق  إلى  وضع  المقبض  أديري  قصد، 

واحدة على األقل قبل إشعاله مرة أخرى.  

اإلشعال اليدوي لموقد الفرن  
افتحي باب الفرن واضغطي على مقبض الفرن مع التدوير  في 
اتجاه عكس عقارب الساعة إلى  وضع  درجة الحرارة القصوى 
الموقد عبر  أمام  نفسه  الوقت  في  ثقاب مشتعل  مع وضع  عود 

الفتحة )B(    )الشكل 7(. 

 اإلشعال الكهربي لموقد الفرن   
)بعض الطرازات فقط( 

افتحي باب الفرن واضغطي على مقبض الفرن مع التدوير  في 
عكس اتجاه عقارب الساعة حتى  يصل إلى  وضع الحد األقصى 
زر  اإلشعال   على  المتزامن  الضغط  مع  لحرارة  لدرجة 
وإطالقه. يمكن  استخدام  أعواد الثقاب إلشعال المواقد في حالة 

انقطاع الكهرباء. 
بعد إشعال موقد الفرن )يمكنِك التحقق من أنه تم إشعاله عبر 
الحرارة  وفًقا الحتياجاتك  )الشكل 7(، اضبطي   )B( الفتحة
وأغلقي الباب برفق بحيث ال تنطفأ الشعلة وانتظري 15 دقيقة 
في  الفرن  ويطهو  هذا  داخله  لطهيه.  أي  طعام  وضع  قبل 
جهازنا جميع األطعمة )اللحم والسمك والخبز والبيتزا والكعك 

 وما إلى ذلك(.  

تحكم  عناصر  على  مشتماًل  تقديمه  تم  قد  الجهاز  كان  إذا 
في  يمكن  استخدامها  فال  والشواية،  الفرن  لمواقد  منفصلة 

الوقت نفسه.  

اإلشعال اليدوي لموقد الشواية
افتحي باب الفرن واضغطي على مقبض الفرن مع التدوير  في 
اتجاه عقارب الساعة إلى وضع  الشواء  /  أو أديري 
وضع  إلى  الساعة  عقارب  اتجاه  عكس  في  الشواء   مقبض 
"التشغيل الكامل"   ثم ضعي بالتزامن  عود ثقاب مشتعل  أعلى 

الفرن. 

اإلشعال الكهربي لموقد الشواية 
 )بعض الطرازات فقط( 

افتحي باب الفرن واضغطي على مقبض الفرن مع التدوير  في 
اتجاه عقارب الساعة إلى وضع  الشواء  أو أديري مقبض 
"التشغيل  وضع  إلى  الساعة  عقارب  اتجاه  عكس  الشواء  في 
، ثم   اضغطي وأطلقي زر  اإلشعال  هذا ويمكن  الكامل"
استخدام أعواد الثقاب  إلشعال المواقد في حالة انقطاع  الكهرباء. 

الطهي بمساعدة المروحة
الخلفي من  بمروحة مركبة في  الجزء  الطهي  أجهزة  تزويد  تم 
حجيرة الفرن. ويمكن تشغيل هذه المروحة   بالضغط على مفتاحها 

.
بسرعة  وانتظام  الحرارة  توزيع  المروحة،  سيتم  تشغيل   وبعد 
أنواع  لمختلف  الطهي  السلس  ثم  إتاحة  ومن  الفرن،  خالل 
تقليل  أوقات  مع  نفسه،  الوقت  في  أرفف  على  عدة  األطعمة 

الطهي. 
مالحظة: ال يمكن تشغيل المروحة  أثناء الشواء بالغاز

بعد إشعال موقد الشواية، ضعي الطعام المطلوب  طهيه على 
واتبعي   .)8 السيخ   )الشكل  أو  على   )8 )الشكل  الفرن  رف 
وفي   "جدول  مفيدة"  طهي  "نصائح  في  الفقرة  اإلرشادات 

الشواء". 
للتحمير  الشواء  موقد  استخدام  يمكن  الشواء،  إلى  باإلضافة 

الخفيف لألطعمة المطهية.  

إرشادات المستخدم
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الفرن: إرشادات السالمة العامة
ال تتركي الفرن بدون إشراف أثناء االستخدام.  تأكدي من أن    • 

األطفال ال يلعبون بالجهاز. 
اتركي الجهاز مفتوح الغطاء دائًما عند استخدام   الفرن.    • 

امسكي دائًما وسط باب الفرن عند  الفتح. ال تقومي بالضغط    • 
الزائد على  الباب عندما يكون مفتوًحا. 

ال تقلقي في حالة حدوث تكثيف على الباب  وعلى الحوائط    • 
الداخلية أثناء الطهي. حيث  ال يؤثر  هذا في كفاءته. 

حيال  األبخرة  للغاية  حريصة  كوني  الفرن،  باب  فتح  عند    • 
الساخنة. 

من  الحاويات  إزالة  أو  إلدراج  الفرن  قفازات  استخدمي    • 
 الفرن. 

عند إدراج أو إزالة الطعام من الفرن،  تحققي مما إذا كانت    • 
السوائل الزائدة ال تتدفق  داخل قاعدة الفرن   )حيث إن الزيوت 
والدهون قابلة لالشتعال بدرجة كبيرة  عند زيادة حرارتها(. 

استخدمي حاويات تتحمل درجات الحرارة  الموضحة على    • 
مقبض منظم الحرارة. 

أثناء الطهي، نوصي بشدة  بعدم  نتائج جيدة  للحصول على    • 
تغطية قاعدة الفرن أو  إجراء الشواء مع  ورق األلمونيوم أو 

غيره من المواد. 
عند الشواء، ضعي دائًما قلياًل من الماء في صينية الشواء.    • 
في  االحتراق  ومن  التسبب  من  الدهن  المياه  تمنع   حيث 
روائح سيئة ودخان. وأضيفي المزيد من الماء  أثناء الشواء 

للتعويض عن التبخر. 
بعد استخدام الجهاز، تأكدي من أن جميع  عناصر التحكم في    • 

وضع اإلغالق. 
تحذير!!! أثناء وبعد االستخدام، قد يكون زجاج  باب الفرن    • 
التي في متناول األيدي ساخنة  للغاية؛  لذا أبعدي  واألجزاء 

األطفال عن الجهاز. 
 

مهم!!! 
اجعلي باب الفرن مغلًقا دائًما أثناء  الخبيز.    • 

إذا كان الجهز مزوًدا  بعناصر تحكم منفصلة لمواقد    • 
الوقت  في  استخدامها  يمكن  والشواية،  فال  الفرن 

 نفسه. 
مقابض  بغطاء  مزود  غير  الطهي  جهاز  كان  إذا    • 
تحكم،  فيجب إجراء عمليات الشواء بالغاز  مع إبقاء 

باب  الفرن  مغلًقا

ما يجب فعله عند أول مرة الستخدام  الفرن
قبل الطهي ألول مرة، تأكدي من أن الفرن فارغ وأن الباب مغلق 
وسخني الفرن حتى أقصى درجة حرارة  لمدة ساعتين. وسيتيح 
الفرن  وإزالة  داخل  في  الواقية  الطالء  طبقة  من  التخلص  هذا 
الروائح  المقترنة. وأثناء هذا الوقت، ال  تمكثي في الغرفة نفسها 

وحافظي على تهويتها. 
وبعد  انقضاء ساعة  أو ما يقاربها، اتركي الفرن ليبرد  ثم نظفي 
اغسلي  وأيًضا،  مخفف.  ساخن  ومنظف  بماء  الداخلي  محيطه 
 الكماليات )األرفف والصواني  وصينية تلقّي القطرات والسيخ( 

قبل االستخدام. 
بالتيار  الجهاز  اتصال  بإلغاء  قومي  تنظيف،  أي  إجراء  قبل 

الكهربائي. 

�
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تشغيل الصفائح الكهربية
يمكن تزويد أجهزة الطهي بصفائح كهربية عادية أو سريعة؛ تتم اإلشارة إليها ببطاقة حمراء. 

ويتم  التحكم في هذه الصفائح  بواسطة مفتاح يشتمل على 6 أوضاع. ويتم تشغيلها بتدوير المقبض  إلى الوضع المطلوب. يشير  تحذير 
أحمر إلى أن الصفائح قيد التشغيل. وتقدم الصفائح  السريعة ميزة  الطهي السريع للغاية. 

ملحوظة: قبل استخدام الصفائح للمرة األولى أو إذا كانت لم يتم استخدامها لمدة طويلة، فيجب  وضع  مقبض التحكم في الصفيحة على 
الوضع رقم 1 لمدة 30 دقيقة من أجل التخلص من الرطوبة  المحتملة  التي قد تكون امتصتها المواد العازلة. 

كيفية توفير الطاقة
للحصول على أفضل أداء بأقل استهالك للطاقة، اتبعي اإلرشادات أدناه: 

شغلي الطاقة فقط بعد وضع القدر على الصفيحة.    • 
استخدمي قدر ذي قاعدة مسطحة وسميكة )الشكل 6(. حيث إن القواعد غير المسطحة تزيد من فترات  الطهي.    • 

القدور ذات األغطية )الشكل 6(.    • 
ال تستخدمي قدور قطرها أقل من قطر الصفيحة )الشكل 6(. وعند شراء  قدور، كوني على دراية بأنه  غالًبا ما يوضح المصنع    • 

أكبر قطر للقدر، والذي عادًة ما يكون  أكبر من قطر القاعدة. 
جففي قاعدة القدر قبل وضعها على الصفيحة.    • 

أثناء الطهي، أزيلي دائًما أي سوائل يتم سكبها من القدور باستخدام اسفنجة.    • 
إذا تخطى وقت الطهي 40 دقيقة، فقد يتم إيقاف تشغيل الصفيحة لمدة من 5 إلى 10 دقائق قبل  نهاية  مدة الطهي لالستفادة من    • 

الحرارة المتبقية. 
تم تقديم جدول الستخدام الصفائح أدناه، من أجل التوضيح فقط:    • 

الجدول
عمليات الطهي الممكنةحدة الحرارةوضع  المقابض

إغالق0
إلذابة الزبدة والشيكوالتة وما إلى ذلك ولتسخين مقادير صغيرة من السوائل  منخفضة1
لتسخين مقادير أكثر من السوائل. معتدلة2
لتدفئة الطعام المتجمد وإعداد أنواع الحساء والغلي أو الغلي البسيط. بطيئة3
وصول باألطعمة إلى نقطة الغليان. للشواء الرقيق واألسماك. متوسطة4
للحوم الشواء وضلوع اللحم وشرائح اللحم. لكميات كبيرة من اللحم المغلي.قوية5
للوصول بكميات كبيرة من الماء إلى الغليان. للتحمير.ساخنة6

بدون قدر كبيرة للغاية صغيرة للغاية قاعدة مقعرة   القاعدة المحدبة
أيًضا

  قاعدة مسطحة
عالية الجودة

إرشادات المستخدم
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الفرن: مالحظات عامة عن السالمة
دون  الجهاز  تترك  الصفائح،  ال  أو  المواقد  استخدام  عند    • 
وبشكل  بالجهاز.  ال  يلعبون  أن  األطفال  من  تأكد  إشراف. 
خاص،  تأكد من أن مقابض القدر  موضوعة بشكل صحيح 
زيوًتا  تستخدم  التي  على  طهي  األطعمة  باإلشراف  وقم 

ودهوًنا؛ حيث إنها  قابلة لالشتعال بدرجة كبيرة. 
الجهاز  من  البخاخات  بالقرب  أو  األيروسوالت  تستخدم  ال    • 

أثناء استخدامه. 
إذا كان الجهاز مزوًدا بغطاء زجاج، فقومي بإزالة  أي بقايا    • 

من الطعام على السطح قبل الفتح. 
يتحطم  بغطاء زجاج كريستال،  فقد  الجهاز مزوًدا  كان  إذا    • 
اتصال  ألِغ  أو  أغلقي  جميع  المواقد  لذا  تسخينه.  حالة  في 
جميع الصفائح  للتأكد من أنها باردة، وذلك قبل إغالق الغطاء 

)الشكل 4      (. 
حتى بعد االستخدام، تظل الصفائح ساخنة لفترة  طويلة. لذا،    • 
التعرض  لتجنب  أخرى  عليها  أو  أشياء  األيدي  تضعي  ال 

للحرق. 
في حالة ظهور شرخ في سطح صفيحة،  ألِغ اتصال الجهاز    • 

 بمصدر الكهرباء فوًرا. 
بعد استخدام الجهاز، تأكدي من أن جميع  عناصر التحكم في    • 

وضع اإلغالق أو عدم التشغيل. 

ينتج  فإنه  االستخدام،  قيد  بالغاز  طهي  جهاز  يكون   عندما 
حرارة ورطوبة في الغرفة التي تم تركيبه  فيها. ولهذا السبب 
يجب أن تكون الغرفة جيدة التهوية مع إبقاء فتحات التهوية 
الميكانيكي  التهوية  نظام  وتشغيل  حرة  الحركة  الطبيعية 
جهاز  كان  وإذا  والموقع"(.  "التهوية  فقرة  على  )اطلع 
اإلضافية  التهوية  فستكون  طويلة،  لمدة  الطهي  مستخدًما 
أكثر  أو  تهوية  المثال-  سبيل  على   - نافذة  بفتح  ضرورية 
حالة  في  الميكانيكي  النظام  طاقة  زيادة  خالل  من  فاعلية 

وجوده.  

إضاءة المواقد
حرارية  بمزدوجات  مزودة  المواقد  كانت  إذا  ملحوظة: 
على  الوضع  المقبض  بوضع  إشعالها  فيمكن   للسالمة، 
وبعد إشعال موقد ما، استمري  "التشغيل الكامل" 

في الضغط على المقبض حوالي 10 من   الثواني. 
أ(   إشعال يدوي 

يجب تدوير المقبض المتوافق مع الموقد المطلوب استخدامه  في 
الكامل"  إلى   وضع   "التشغيل  الساعة  عقارب  اتجاه عكس 

 ثم الضغط على المقبض ثم  اإلشعال بعود ثقاب.  

ب(    اإلشعال الكهربي للمواقد  
 )بعض الطرازات فقط( 

يجب تدوير المقبض المتوافق مع الموقد المطلوب استخدامه  في 
الكامل"  إلى وضع    "التشغيل  الساعة  عقارب  اتجاه  عكس 

اإلشعال  وأطلق زر  ثم  اضغط  المقبض  الضغط على  ثم 
 .  بشكل متزامن 

حالة  انقطاع  في  المواقد  إلشعال  الثقاب  أعواد  استخدام  يمكن 
التيار الكهربائي. 

ج(   االستخدام األمثل للمواقد
للغاز،  من  أقل  استهالك  باستخدام  ناتج  أقصى  على  للحصول 

المفيد تذكر النقاط التالية: 
بمجرد إشعال الموقد، اضبطي اللهب  وفًقا الحتياجاتك.    • 

أدناه  الجدول  )شاهدي  لكل  موقد  مناسب  بحجم  قدر  استخدمي    • 
والشكل 5(. 

إلى  اخفضي  المقبض  الغليان،  في  القدر  محتوى  يبدأ  عندما    • 
"وضع المعدل المنخفض"   )لهب  صغير(. 

ضعي غطاًء على القدر دائًما.    • 
قطر القدور بالسنتيمترالمواقد

22÷24سريع للغاية
20÷22سريع

16÷18شبه سريع
12÷14االحتياطي

إرشادات المستخدم
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وصف عناصر التحكم
 )A( مقبض موقد غاز الفرن

من خالل تدوير المقبض في اتجاه عكس عقارب الساعة،  تظهر 
الرموز التالية: 

= وضع اإلغالق•
= وضع "التشغيل الكامل" 

= وضع "المعدل المنخفض" 

)B(  مقبض الصفيحة الكهربائية في الفرن
من خالل تدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة أو عكسها، 

 تظهر الرموز التالية: 

= إيقاف تشغيل الصفيحة الكهربية  •

= أوضاع من الحدود الدنيا إلى القصوى للطاقةمن 1  إلى  6

)C(  مقبض تنظيم الحرارة للفرن/شواية الغاز
من خالل تدوير المقبض في عكس اتجاه عقارب الساعة،  تظهر 

الوظائف التالية: 

= وضع اإلغالق0
من الحد األدنى إلى األقصى 

= درجات حرارة الفرن )260 سيلزيوس( 

استخدام  تريد  كنت  إذا  الساعة  عقارب  باتجاه  المقبض  حرك 
شواية الغاز  

)D(   مقبض شواية الغاز
من خالل تدوير المقبض في اتجاه عكس عقارب الساعة،  تظهر 

الرموز التالية: 

=   وضع اإلغالق•
= وضع "التشغيل الكامل"  
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 مفتاح ضوء الفرن

  زر إشعال  الموقد

 مفتاح المروحة

ضوء تحذير أحمر
إذا كان موجوًدا، يشير - عندما يكون مضاًء - إلى أن صفيحة 

كهربية أو أكثر  عاملة في الفرن. 
)E(  المؤقت

لتحديد وقت الطهي، أديري المؤقت إلى األعلى أواًل من خالل 
تحريكه  بشكل كامل مرة واحدة من  اليسار إلى اليمين ثم العودة 
وسيصدر  هذا  تريديه.  الذي  الدقائق  عدد  يمثل  الذي  إلى  الرقم 

 رنين من المؤقت عندما  ينقضي الوقت المحدد. 

وصف الجهاز
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التقديم
من  األفران:  متنوعة  بأنواع  هذه  الطهي  أجهزة  تزويد  يمكن 
األفران المعتمدة على الغاز  بشكل كلي أو التي تجمع بين صفائح 
الغاز  مواقد  تزويد  يمكن  المصبوب  الكهربية.  الزهر  حديد 

  بمزدوجات حرارية للسالمة )الشكل 9(. 
يشتمل كل مقبض في اللوحة األمامية على رسم بياني  مطبوع 
فوقه لتوضيح أي لوح  يشير إليه.  وتتيح مجموعة المواقد مختلفة 

 األحجام والصفائح الكهربية  إمكانية جميع أنواع الطهي. 

هذا الفرن يعمل بالغاز بشكل كامل. 
عناصر  مشتماًل  على  تقديمه  تم  قد  الجهاز  كان  إذا  ملحوظة: 
تحكم منفصلة لمواقد الفرن  والشواية،  فال يمكن استخدامها في 

الوقت نفسه. 

تم تزويد حوائط الفرن بالعديد من المسارات  التي يمكن وضع 
اإلمدادات  وتختلف  1(.  هذا  عليها   )الشكل  التالية  الكماليات 

والكميات من طراز إلى آخر   )الشكل 2(: 

رف الفرن   • 
صينية تلفّي القطرات   • 

تم تزويد أجهزة الطهي هذه  بحجيرة صغيرة أسفل الفرن والتي 
دفء  على  للحفاظ  أو  بعض  األشياء  استخدامها  لتخزين  يمكن 
في  تستخدمها  وال  االستخدام.  قيد  الفرن  يكون  الطعام  عندما 

 تخزين  مواد قابلة لالشتعال. 

تم تزويد أجهزة الطهي بخزانة  يمكن استخدامها كخزانة عامة 
)الشكل 3( أو  كحجيرة للزجاجات. 
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وصف الجهاز



4

لقد اشتريت أحد منتجاتنا  ونشكرك على ذلك. ونحن على ثقة بأن 
هذا الجهاز الجديد  الحديث  والفعال والعملي، والذي تمت صناعته 
باستخدام مواد  عالية الجودة، سيلبي جميع  احتياجاتك. هذا الجهاز 
 الجديد سهل االستخدام ولكن قبل تركيبه واستخدامه  من المهم 
التركيب  معلومات  يقدم  حيث  الكتيب  بعناية.  قراءة  هذا 
واالستخدام اآلمن  والصيانة اآلمنة. احتفظ  بهذا الكتيب في مكان 

 آمن لالستعانة به في المستقبل. 
يحتفظ المصنع بحق إجراء جميع  التعديالت على منتجاته التي 
يراها  ضرورية أو مفيدة وفي  صالح المستهلك أيًضا؛ وذلك دون 

 وذلك دون المساس بوظائفها األساسية  وخصائص السالمة. 
أخطاء  بسبب  دقة  عدم  أية  نقاط  مسئولية  المصنع  يتحمل  ال 

الطباعة أو النسخ  التي قد تحدث في  هذا الكتيب. 
الكتيب  لغرض  هذا  أشكال  في  الصور  المعروضة  ملحوظة: 

التوضيح فقط. 
والتحويالت  والضبط  التركيب  عمليات  إجراء  يجب    • 
 والصيانة المدرجة في "قسم  إرشادات  للقائم بالتركيب" فقط 

بواسطة  أشخاص مؤهلين لذلك.  
يجب أن يتوافق تركيب األجهزة المعتمدة على الغاز بشكل    • 

كلي  وأجهزة النقل مع المعايير  السارية. 
الطهي  وهو  غرضه  األساسي؛  في  الجهاز  استخدام  يجب    • 
غير  آخر  اعتبار  أي  استخدام  ويتم  المنزلية.  لالستخدامات 

مناسب؛ وخطير بالتالي. 
أو  باألشخاص  يلحق  أي  ضرر  عن  مسئول  غير  المصنع    • 
أو  الصحيح  االستخدام  غير  أو  بسبب  التركيب  الممتلكات 

الصيانة غير الصحيحة  للجهاز. 
األسطح   الخارجية  والتغليف من  التعبئة  مواد  إزالة  بمجرد    • 
واألجزاء الداخلية المتنوعة،  افحص الجهاز بعناية للتأكد من 
أنه في حالة ممتازة. فإذا  كان لديك أي شكوك، فال تستخدم 

 الجهاز واتصل  بشخص على دراية. 
)الورق  المستخدمة  والتغليف  التعبئة  مواد  ترك  عدم  يجب    • 
البوليسترين  واألكياس  البالستيكية  ومطاط  المقوى 
والمسامير؛ وما إلى ذلك(  في متناول األطفال ألنها  مصدر 
والتغليف  التعبئة  مواد  جميع  وإن  للخطر.  هذا  محتمل 

المستخدمة  صديقة للبيئة وقابلة إلعادة التدوير. 
حالة  فقط  في  الجهاز  لهذا  الكهربائية  السالمة  ضمان  يتم    • 
هو  كما  أرضي   مناسب؛  بنظام  صحيح  بشكل  اتصاله 
موصوف في معايير  السالمة الكهربائية. وال يتحمل المصنع 
أية  مسئولية إذا  لم يتم اتباع هذه اإلرشادات.  وإذا كان لديك 

أي شكوك، فاطلب المساعدة  من شخص على دراية. 
قبل توصيل الجهاز، تأكد من أن  بيانات لوحة المواصفات    • 
قسم  )راجع  الغاز   والكهرباء  مصدر  بيانات  مع  تتفق 

"الميزات الفنية"(. 

أساسية  االهتمام  بقواعد  كهربائي  جهاز  أي  استخدام  يتطلب 
معينة: 

ال تلمس الجهاز بأيدي أو قدم مبتلة أو  رطبة.    # 
ال تستخدم الجهاز حافي القدمين.      # 

التيار  مقبس  الجهاز  عن  لفصل  الطاقة  سلك  تجذب  ال     # 
الكهربي. 

ال تترك الجهاز معرًضا  للظروف الجوية )المطر والشمس     # 
وما إلى ذلك(. 

ليس من المفضل أن يتم استخدام الوحدة بواسطة األشخاص     # 
  ذوي القدرات الجسدية أو الحسية  أو العقلية المحدودة )بما 
في ذلك األطفال( أو بواسطة  األشخاص الذين ليست لديهم 
لم  الذين  األشخاص  بواسطة  أو  أو  دراية  بالمنتج  خبرة 
يتلقوا اإلرشادات األولية عن استخدام   الجهاز؛ إال في حالة 

اإلشراف  بواسطة شخص مسئول عن سالمتهم. 
يلعبون  أنهم  ال  من  للتأكد  األطفال  على  اإلشراف  يجب   #

بالجهاز
قبل استخدام الفرن ألول مرة، قم بتسخينه  وأبقه على درجة    • 
الحرارة القصوى  لمدة ساعتين  تقريًبا وهو فارغ  ومع إغالق 
مادة  المميزة  الناتجة عن  الرائحة  الباب. حيث سيمحو هذا 
هذه  أثناء  الغرفة  بتهوية  العازلة.  قم  الصوف  الصخري 

العملية. 
الفرن  باب  زجاج  من  كل  يكون  قد  االستخدام،  وبعد  أثناء    • 
لذا،  أبعد  للغاية.  األيدي  ساخنة  متناول  في  التي   واألجزاء 

األطفال عن الجهاز. 
خطًرا  الطعام  بقايا  تشكل  قد  الجهاز.  نظافة  على  حافظ    • 

 بالحرائق. 
في  تخزين  تستخدمه  ال  مستخدًما،  الفرن  يكون  ال  عندما    • 
األطعمة أو عبواته: حيث قد يتسبب  في  أضرار وحوادث في 

حالة تشغيله بشكل غير مقصود. 
وإذا كان مقبًسا كهربائًيا مستخدًما بالقرب من الجهاز،  تأكد    • 
الفرن  تلمس  كهربائية  أخرى  ال  أجهزة  أي  أسالك  أن  من 

 وأنها على مسافة كافية من  أجزاء الفرن الساخنة. 
بعد استخدام الجهاز، تأكد من أن جميع أزرار/مفاتيح التحكم    • 
التشغيل أو تحقق  من عالمة   "0" في الزر   في وضع عدم 

المتوافق مع الرمز "•"  المطبوع على اللوحة األمامية. 
الضبط  أو  أو  التنظيف  عمليات  من  نوع  أي  إجراء  قبل    • 
مصادر  اتصال  الجهاز  من  ألِغ  الصيانة،  أو  التحويل 

الكهرباء. 
في حالة المشكالت و/أو األعطال، أغلق  الجهاز وألَغ اتصاله    • 
به.  ويجب  التالعب  الكهربي  وال  تحاول  التيار  بمصدر 
األشخاص  بواسطة  تعديالت  فقط  أو  أي إصالحات  إجراء 
المؤهلين لذلك.  لهذا السبب،  نوصي بأن تتصل بأقرب مركز 

 خدمة محدًدا طراز جهازك  ونوع المشكلة. 

مالحظات واحتياطات مهمة لالستخدام
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  قبل مغادرة هذا الجهاز للمصنع، تم اختباره وضبطه بواسطة أفراد خبراء متخصصين من أجل   ضمان أفضل نتائج التشغيل. 

أفراد  الحرص  واالهتمام  بواسطة  بأقصى درجات  االلتزام  تكون ضرورية مع  قد  تالية  تعديالت  أو  أي إصالحات  إجراء  ويجب 
مؤهلين. 

لهذا السبب، نوصي بأن تتصل دائًما بمركز الخدمة التابع لنا محدًدا الصنف والطراز ورقمه  المسلسل  ونوع المشكلة التي تواجهها 
فيه. وتتم طباعة جميع البيانات المتعلقة بجهازك في  بطاقة البيانات  الملحقة خلف الجهاز باإلضافة إلى مواد تغليفه وتعبئته األصلية. 

كما يتم تضمين بطاقة بيانات مكررة في هذا الكتيب أيًضا. فيرجى إرفاق هذه البطاقة في الكتيب  أو في  سطح ظاهر بالقرب من 
الجهاز من أجل سهولة االستعانة به. 

تتيح هذه المعلومات للمساعد الفني أن يأتي إليك ومعه قطع الغيار الصحيحة كما تضمن  خدمة  فورية ومناسبة. 

لن تجد قطع الغيار األصلية إال لدى مركز الخدمة التابع لنا والتجار المعتمدين. 

مساحة بطاقة البيانات

المساعدة وقطع الغيار
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تم تصميم الجهاز وصنعه بالتوافق مع المعايير األوروبية المدرجة فيما يلي: 
=< المعيار EN   30-1-1  والمعيار EN 30-2-1 والمعيار EN 437 باإلضافة إلى التعديالت التالية عليهم   )الغاز( 

=< المعيار EN 60 335-1 والمعيار   EN 60 335-2-6 )الكهرباء( باإلضافة إلى التعديالت  ذات الصلة 

يلتزم الجهاز بمواصفات األدلة األوربية كما يلي: 
 .) BT( 2006/95 فيما يتعلق بالسالمة الكهربائية EC المعيار >= 

 .)  EMC( 2004/108 فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي EC المعيار >= 
 =< المعيار CE 2009/142 فيما يتعلق بالسالمة عند التعامل مع الغاز. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تمت صناعة كماليات الفرن التي قد تالمس مواد الطعام من مواد تتفق مع  قواعد الدليل  EC  89/109 بتاريخ 21 - 12 - 1988. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.2002/96/EC  يتفق هذا المنتج مع الدليل األوروبي
يشير رمز سلة المهمالت المشطوب عليه والظاهر على الجاهز إلى أن الجهاز يجب  التخلص منه  في نهاية عمره بشكل منفصل 
عن النفايات المنزلية األخرى. ومن ثم يجب  تسليمه إلى مركز  إعادة تدوير مخلفات متخصص في المعدات اإللكترونية أو إعادته 

إلى  بائع التجزئة عند شراء  جهاز جديد مماثل. 

  يكون المستخدم مسئواًل عن تسليم الجهاز إلى مركز الجمع المناسب في نهاية  عمر الجهاز وقد  يؤدي اإلخفاق في إجراء ذلك 
إلى غرامة كما تنص عليه القوانين التي تحكم التخلص من  النفايات.  يساعد الجمع التفاضلي لمنتجات المخلفات، من أجل إعادة 
التدوير النهائية  والمعالجة والتخلص الصديق للبيئة ، في خفض التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة  والصحة كما يتيح  إعادة 

تدوير المواد التي يتكون منها المنتج. 
للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة المتاحة عن نظم جمع النفايات، راجع مركز التخلص  من النفايات الصلبة  المحلي أو 

المحل الذي تم شراء المنتج منه. 
المنتجون والمستوردون مسئولون عن استكمال التزاماتهم فيما يتعلق بإعادة التدوير  والمعالجة  والتخلص الصديق للبيئة من خالل 

المشاركة بشكل مباشر في نظام الجمع. 

المحتويات



461308044_001   06/2012

 إرشادات ونصائح 
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بأجهزة الطهي


