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ةمالسلاتاميلعت
ةظحالملاوعالطاللماه
بيرقناكميفاهبظفتحا.زاهجلامادختسالبقتاميلعتلاهذهأرقا
ً.البقتسماهيلإعوجرلل
ةمالسلابةصاخةماهتاريذحتهسفنزاهجلاوتاميلعتلاهذهمدقت
ةهجلالمحتتال.تاقوألاعيمجيفاهتاعارمواهتءارقبجي
،ةمالسلاتاميلعتةاعارممدعنعةمجانةيلوؤسمةيأةعناصلا
ةقيرطبمكحتلارصانعطبضو،ةميلسريغةقيرطبزاهجلامادختسا

.ةحيحصريغ
.زاهجلانعاديعب)تاونس3-0(راغصلالافطألاءاقبإبجي

ةلاحيفالإزاهجلانعاديعب)تاونس8-3(لافطألاءاقبإبجي
لافطألالبقنمزاهجلااذهمادختسانكمي.مهيلعرمتسملافارشإلا
صقننمنوناعينيذلاصاخشألاورثكأفتاونس8رمعنماءدب
نورقتفينيذلاصاخشألاوأةيلقعلاوأةيسحلاوأةيندبلاتاردقلايف
ةيفيكىلإمههيجوتوأمهتبقارممتينأةطيرش،ةفرعملاوةربخلاىلإ
اهيلعيوطنييتلاراطخأللمهباعيتساوةنمآةقيرطبزاهجلامادختسا
لافطألاىلعرظحي.زاهجلااذهبلافطألاثبعيالأبجي.كلذ
.فارشإنودهتنايصوزاهجلافيظنت

ءانثأاهيلإلوصولانكمييتلاهؤازجأوزاهجلانخسي:ريذحت
.ةنخاسلارصانعلاةسمالمبنجتلهابتنالاىخوتبجي.مادختسالا
ةظحالمكانهتناكاذإالإتاونس8نسنودلافطألاداعبإبجي
.مهيلعمئادفارشإو

ناكاذإ.ماعطلافيفجتءانثأةبقارمنودًادبأزاهجلاكرتتال
ةجردسجممادختساىلعرصتقاف،سجملامادختسالامئالمزاهجلا
.قيرحلارطخ-نرفلااذهلهبىصوملاةرارحلا

نعاديعبلاعتشاللةلباقلاىرخألاداوملاوسبالملابظفتحا
.قئارحبوشنرطخ-امامتءازجألاعيمجدربتنأىلإزاهجلا
دنعوأتيزلاوأنوهدلابةينغةمعطأيهطدنعامئادرذحلاخوت
تازافقمدختسا.قيرحلارطخ-تايلوحكلاتابورشملاةفاضإ
بابلاحتفا،يهطلاءاهتنادعب.تايلامكلاويناوألاجارخإلنرفلا
لاخدإلبقايجيردتنخاسلاراخبلاوأءاوهلاجورخةحاتإل،رذحب
مدعىلعصرحا.قورحلضرعتلارطخ-نرفلافيوجتيفكدي
.قئارحبوشنرطخ-نرفلاةمدقمبنخاسلاءاوهلاتاحتفدادسنا

وأحوتفملاعضولايفنرفلابابنوكيامدنعصرحلاخوت
.هبمادطصالابنجتليلفسلاعضولا

،فلتللبابلاماكحإتاراطإوأبابلاضرعتةلاحيف:ريذحت
.ةباصإلارطخ–هحالصإدعبالإنرفلاليغشترظحي

يناوألايفةمعطألاوألئاوسلانيخستمتيالأبجي:ريذحت
ىلإيدؤيدقتابورشملانيخست.راجفنالارطخ–قلغلاةمكحملا
رطخ–ءاعولاعملماعتلادنعرذحلاىجريكلذل،نايلغلارخأت
.قورحبةباصإلا

ةيذحألاوفشانملانيخستوأسبالملاوماعطلافيفجتبمقتال
ماعطلانيخستدنع.قيرحلارطخ-هباشاموتاجنفسإلاو،ةفيفخلا
رطخ-بثكنعنرفلابقارةيقرووأةيكيتسالبةيعوأيف
.قيرحلا

تانامطربوعاضرإلاتاجاجزتايوتحمجروأبيلقتبجي
ضرعتلارطخ-اهترارحةجردنمدكأتلاعم،لافطألاماعط
-لماكلاقولسملاضيبلاوهرشقيفضيبلانيخستبمقتال.قورحل

.راجفنالارطخ
ال.فيووركيملانرفلةبسانملاةيعوألامادختساىلعرصتقا

.ةباصإلارطخ-ةيندعمةيعوأمدختست

اذهلهبىصوملاةرارحلاةجردسايقممادختساىلعرصتقا
.قيرحلارطخ-نرفلا

ردصمنعهلصفوأنرفلاءافطإبمق،ناخددوجوتظحالاذإ
.بهليأدامخإلًاقلغمبابلاكرتاو،ءابرهكلا

نعمم850نعديزيعافتراىلعزاهجلابيكرتةلاحيف
جارخإءانثأراودلاصرقلاةحازإمدعىلعصرحلابجيةيضرألا
.ةباصإلارطخ-ءاعولا

رذعتيثيح،قيمعلايلقللكبصاخلافيووركيملامدختستال
.تيزلاةرارحةجرديفمكحتلا
هبحومسملامادختسالا

ليغشتزاهجقيرطنعمادختساللصصخمريغزاهجلا:هيبنت
.لقتسمدعبنعليغشتماظنوأيجراختقؤملثميجراخ

اموةيلزنملاضارغألايفمادختساللصصخمزاهجلااذه
لمعلاتائيبوبتاكملاوتالحملايفخبطملاةقطنم:لثماههباش
تاليتوملاوقدانفلاءالزنلبقنمو،ةيفيرلاتويبلا،ىرخألا
.ينكسلاعباطلاتاذىرخألاتائيبلاوةريغصلاقدانفلاو

ةئفدتالثم(ىرخأضارغأيأيفهمادختسابحمُسيالو
.)فُرغلا

زاهجلامدختستال.يراجتلامادختساللبسانمريغزاهجلااذه
.قلطلاءاوهلايف

وأنيزنبلالثملاعتشالاوأراجفناللةلباقداومنيزختبمقتال
.قيرحلارطخ-زاهجلانمبرقلابوألخادلوسوريألاتاوبع
بيكرتلا

رطخ-لقألاىلعنيصخشةطساوبهبيكرتوزاهجلالقنبجي
-هبيكرتلوةوبعلانمزاهجلاجارخإلتازافقمدختسا.ةباصإلا

.ةيعطقحورجلضرعتلارطخ
ناكاذإ(ءاملابدادمإلااهيفامببيكرتلاتايلمعءارجإبجي

.لهؤمينفةطساوبحالصإلاوةيئابرهكلاتاليصوتلاو)ادوجوم
صنيملامزاهجلاءازجأنمءزجيألادبتساوأحالصإبمقتال
نعلافطألادعبأ.مادختسالاليلديفةصاخةفصبكلذىلع
مدعنمققحت،هتوبعنمزاهجلاجارخإدعب.بيكرتلاعقوم
وأليكولابلصتا،لكاشمدوجوةلاحيف.لقنلاءانثأهررضت
،بيكرتلالامعأنمءاهتنالادعب.عيبلادعبامةمدخلزكرمبرقأ
)خلإموفورياتسلاعطقوكيتسالبلا(فيلغتلاتافلخمنيزختبجي
زاهجلالصفبجي.قانتخالارطخ-لافطألالوانتمنعاديعب

ءانثأ.يئابرهكلاقعصلارطخ-بيكرتلالبقءابرهكلاردصمنع
رطخ-زاهجلابصاخلاءابرهكلالباكفلتمدعنمققحت،بيكرتلا
الإزاهجلاليغشتبمقتال.يئابرهكلاقعصلارطخوأقئارحبوشن
.بيكرتلاتاءارجإلامتكادعب

همادختسارظحي.جمدمزاهجكمادختساللصصخمزاهجلااذه
.ةنازخيفهعضووألقتسملكشب
.ميلسلكشبقلغيزاهجلابابنأدكأت،ةوبعلانمزاهجلاجارخإدعب
ةمدخلزكرمبرقأوأعزوملابلصتا،تالكشمدوجوةلاحيفو
.عيبلادعبام

يفزاهجلابيكرتلبقةنازخلاعطقلامعأعيمجذيفنتبمق
.بشخلاةراشنوةيبشخلاتاقاقرلاعيمجنمةيانعبصلختوتيبملا
ةيولعلاةفاحلاولمعلاحطسنيبامةوجفلادادسنامدعىلعصرحا
.قورحلضرعتلارطخ-نرفلل

تقوالإنيرتسيلوبلاموفنمةعونصملاهتدعاقنمنرفلاجرختال
.بيكرتلا

زاهجلاةدعاقىلإلوصولارذعتىلع،بيكرتلادعبصرحاو
.قورحلضرعتلارطخ-

رطخ-ةيروكيدرصانعهببابفلخزاهجلابيكرتبمقتال
.قيرحلا



ةيئابرهكلاتاريذحتلا
اهتيؤرنكمي(نرفللةيمامألاةفاحلاىلععنصلاةحولدجوتو

.)احوتفمبابلانوكيامدنع
سباقلاعزنبءابرهكلاردصمنمزاهجلالصفةحاتإبجي

بكرموباطقألاددعتمحاتفممادختسابوأ،هيلإلوصولانكمأنإ
زاهجلانوكينأبجيو،ليصوتلادعاوقعمقفاوتلابسبقملادنع
.ةيلحملاةيئابرهكلانامألاتافصاومعمقفاوتلاب،اضرؤم

وأتاليصوتلاةددعتمذخآملاوأ،ديدمتلاكالسأمدختستال
ءازجألاىلإلوصولاةيناكمإمدختسمللىنستيالأبجي.تائياهملا
كيمدقوأللبمتنأوزاهجلامدختستال•.بيكرتلادعبةيئابرهكلا

وألباكيففلتكانهناكاذإزاهجلااذهليغشتبمقتال.نيتيراع
اذإوأ،ةحيحصلاةقيرطلابهليغشترذعتةلاحيف،ءابرهكلاسباق
.ضرألاىلعطقساذإوأً،افلاتناك

قيرطنعهلادبتسابجيليصوتلاكلسبفلتيأقحلاذإ
سفنبلهؤمصخشيأوأاهلعباتلاةنايصلاليكووأعنصلاةهج
.يئابرهكلاقعصلارطخ-رطاخملابنجتلكلذوةجردلا

.دمتعمةمدخزكرمبلصتاءابرهكلالباكلادبتساةلاحيف
ةنايصلاوفيظنتلا

ءارجإببردمريغصخشيأموقينأةروطخلانم:ريذحت
ضرعتلانميمحيءاطغيأعلخنمضتتتاحالصإوأةمدخيأ
.فيووركيملاةقاطل

اممحطسلاهوشتىلإنرفلاةفاظنىلعظافحلالشفيدؤيدق
.ريطخفقومثودحىلإيدؤيدقوزاهجلارمعىلعًابلسرثؤيدق

.ةمعطأللبساوريأةلازإو،ماظتنابنرفلافيظنتبجي
ءابرهكلاردصمنعهلصفنموزاهجلافاقيإنمدكأت:ريذحت

راخبلابفيظنتلاةزهجأادبأمدختستال،ةنايصلامعأةيأءارجإلبق
.يئابرهكلاقعصلارطخ-

ةيندعملاطشاكملاوأةنشخلاةطشاكلافيظنتلاداوممدختستال
شدخىلإيدؤتدقاهنألارظن،نرفلابابليجاجزلاحوللافيظنتل

.جاجزلامطحتىلإيدؤيامم،حوللااذهحطس
ةنايصلاوأفيظنتلالامعأيفءدبلالبقنرفلاةدوربنمققحت

.قورحلضرعتلارطخ-
فيلغتلاداومنمصلختلا
بجي،اذل.ريودتلاةداعإزمربةزيممو%100ةبسنبريودتلاةداعإلةلباقفيلغتلاداوم
تاطلسلاتاعيرشتعمماتلاقفاوتلابوةلوؤسمةقيرطبةفلتخملافيلغتلاءازجأنمصلختلا
.تافلخملانمصلختلاةيلمعلةمكاحلاةيلحملا

ةيلزنملاةزهجألانيهكت
اهنمصلخت.مادختسالاةداعإوأريودتلاةداعإلةلباقداوممادختسابزاهجلااذهعينصتمت
ةجلاعملالوحتامولعملانمديزمل.تايافنلانمصلختلابةصاخلاةيلحملاتاعيرشتللاقفو
ةمدخوأةصتخملاةيلحملاةهجلابلصتا،ةيلزنملاةيئابرهكلاةزهجأللريودتلاةداعإودادرتسالاو
ةفصاوملابسحزيممزاهجلااذه.زاهجلاهنمتيرتشايذلارجتملاوأةيلزنملاتايافنلاعمج
لالخنم.)WEEE(ةميدقلاةينورتكلإلاوةيئابرهكلاةزهجألا،EU/2012/19ةيبوروألا
ىلعةيبلسلاجئاتنلاعنميفدعاستفوسةحيحصلاةقيرطلابجتنملااذهنمصلختلانمدكأتلا
الهنأىلإجتنمللةقفارملاتادنتسملاىلعوأجتنملاىلعزمرلاريشي.ناسنإلاةحصوةئيبلا
عيمجتزكرمىلإهميلستبجينكلو،ةيلزنملاتافلخملانمهنأىلعجتنملااذهعملماعتلايغبني
.ةينورتكلإلاوةيبرهكلاةزهجألاريودتةداعإلمئالم

ةقاطلاريفوتحئاصن
.كبةصاخلايهطلاةفصووأيهطلالودجيفًاددحمكلذناكاذإالإًاقبسمنرفلانخُستال
لكشبةرارحلاصتمتيهف،)لمانيإلا(انيملابةيلطملاوأنكادلاءالطلاتاذزيبخلابلاوقمدختسا
.نرفلافاقيإدعبىتح-ةليوطةدمليهطلابلطتييذلا-ماعطلايهطرمتسيسو.لضفأ

ةئيبللقيدصلاميمصتلاتافصاوملةقباطملانايب
65/2014مقرةيبوروألاحئاوللابةدراولاةئيبللقيدصلاميمصتلاتابلطتمبزاهجلااذهيفي
ENةيبوروألاةفصاوملاعمقفاوتلاب66/2014مقرو 60350-1.



 الدليل المرجعي 
اليومي

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة 
WHIRLPOOL

للحصول على مزيد من المساعدة والدعم الشامل، يرجى 
الموقع  على  منتجك  تسجيل 

www . whirlpool . eu/ register

WWW
والعناية  االستخدام  ودليل  السالمة  تعليمات  تنزيل  يمكنك 

من خالل زيارة موقعنا على اإلنترنت 
الكتاب. التعليمات بظهر  واتباع   docs . whirlpool . eu

قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل الصحة واألمان بعناية.

شرح المنتج
التحكم1.  لوحة 
الدائري	.  التسخين   عنصر 

)غير مرئي(
التمييز 	.   لوحة 

 )ال تخلعها(
الباب	. 
الشواية	.   / العلوي  التسخين  عنصر 
اإلضاءة	. 
الدوار	.  القرص 

التحكم وصف لوحة 

1 2 3 4 5 76 8 9

1. تشغيل / إيقاف
لتشغيل أو إيقاف الفرن وإليقاف إحدى 

الفعالة. الوظائف 
2. الدخول المباشر للوظائف / القائمة
الوظائف والقائمة.  إلى  السريع  للدخول 

3. زر التنقل السالب
القيم  للتصفح خالل قائمة وتقليل اإلعدادات أو 

ما. بوظيفة  الخاصة 

4. رجوع
السابقة. الشاشة  إلى  للعودة 

بتغيير اإلعدادات. الطهي، يسمح  أثناء 
5. وحدة العرض

6. تأكيد
القيمة. الوظيفة وضبط  اختيار  لتأكيد 

7. زر التنقل الموجب
للتصفح خالل قائمة وزيادة اإلعدادات أو القيم 

ما. بوظيفة  الخاصة 
8. الدخول المباشر للخيارات / الوظائف 
للدخول السريع إلى الوظائف واإلعدادات 

والمفضالت.
تشغيل  .9

المحددة  باستخدام اإلعدادات  لتشغيل وظيفة ما 
أو األساسية.

1

2

4

7

6

5

3



الكماليات
القرص الدوار

موضوع على دعامته، ويمكن استخدام القرص 
الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي. 

كما يجب استخدام القرص الدوار دائما كقاعدة 
باستثاء صينية  األخرى،  والكماليات  لألواني 

المستطيلة. الخبيز 
دعامة القرص الدوار

الزجاجي فقط.  الدوار  للقرص  الدعامة  تستخدم 
ال تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.

 CRISP المقرمشات  صينية إعداد 
المحددة.  الوظائف  لالستخدام فقط مع 

 Crisp يجب وضع صينية إعداد المقرمشات 
دائما في منتصف القرص الدوار الزجاجي، 

الوظيفة  باستخدام  فارغة،  إحمائها وهي  ويمكن 
المخصصة لهذا الغرض فقط. ضع الطعام 

.Crisp المقرمشات  مباشرة على صينية إعداد 

 CRISP المقرمشات  مقبض صينية إعداد 
المقرمشات  إعداد  يستخدم إلخراج صينية 

Crisp الساخنة من الفرن.

سلكية شبكة 
تتيح لك وضع الطعام قريبا من الشواية، 

الهواء  ولتوزيع  للطعام  المثالي  التحمير  لضمان 
بشكل جيد.  الساخن 

إعداد  كقاعدة لصينية  استخدامه  يجب 
 "Crisp Fry" المقرمشات في بعض وظائف

المقرمشات(. )قلي 
ضع الشبكة السلكية على القرص الدوار، مع التأكد من عدم مالمسته 

ألي أسطح أخرى.

المستطيلة الخبيز  صينية 
تستخدم صينية الخبيز مع الوظائف التي تتيح 

الطهي بالتوزيع الحراري فقط، وُيحظر استخدامه 
باالشتراك مع أجهزة الميكروويف أبدا. 

أدخل اللوح بشكل أفقي وضعه على الشبكة في 
الطهي. حيز 

يرجى مالحظة: ال يلزم خلع القرص الدوار ودعامته عند استخدام صينية 
الخبيز المستطيلة.

بالبخار الطهي  جهاز 
بالبخار مثل األسماك،  لطهي أطعمة 

3

2

الخضروات ضع هذه األطعمة في 1
السلة )	( واسكب ماء الشرب )100 
مل( في قاع جهاز الطهي بالبخار )	( 

الكافية والالزمة من  الكمية  لتوليد 
البخار.

البطاطس أو  لسلق أطعمة مثل 
المعكرونة أو األرز أو الحبوب، ضعها 

مباشرة في قاع جهاز الطهي بالبخار )ال يلزم استخدام السلة( واسكب 
ماء الشرب بما يناسب كمية الطعام الذي يتم طهيه.

بالغطاء  بالبخار  الطهي  يتم تغطية جهاز  نتائج،  للحصول على أفضل 
المورد )1(. 

ضع جهاز الطهي بالبخار دائما على القرص الدوار الزجاجي 
واستخدمه فقط مع وظائف الطهي المعنية أو مع وظيفة الميكروويف.

بالبخار لتستخدم بشكل مشترك مع وظيفة  تم تصميم قاعدة جهاز الطهي 
بالبخار(. Steam Clean )التنظيف 

يمكن شراء الكماليات األخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد قد يختلف عدد ونوع الكماليات تبعا للطراز الذي اشتريته.
البيع.

يتوفر عدد من الكماليات في األسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها 
الفرن. الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة  مناسبة لالستخدام مع 

تجنب استخدام أواني الطعام أو الشراب المعدنية أثناء الطهي في 
الميكروويف.

تأكد دائما من عدم تالمس األطعمة والكماليات مع جدران الفرن 
الداخلية.

تأكد دائًما من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل تشغيل الفرن. 
يرجى مراعاة عدم خلع القرص الدوار أثناء إدخال أو إخراج 

األخرى. الكماليات 



الوظائف
6th SENSE وظيفة

الحرارة وطريقة  الوظائف أوتوماتيكيا باختيار درجة  تقوم هذه 
الكيك. الطهي األنسب لطهي جميع أنواع 

6TH SENSE(  6th SENSE REHEAT إعادة التسخين(	 
إلعادة تسخين الوجبات الجاهزة المجمدة أو الباردة أو في درجة 

حرارة الغرفة. حيث يقوم الفرن أوتوماتيكيا بضبط اإلعدادات 
الالزمة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في أقصر مدة زمنية. ضع الطعام 

على صينية أو طبق آمن لالستخدام في الميكروويف ومقاوم 
للحرارة. احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق 

األلومنيوم. في نهاية عملية إعادة التسخين، ترك الطعام لمدة دقيقة 
إلى دقيقتين يؤدي دائًما إلى تحسين النتيجة، خصوًصا مع الطعام 

المجمد. ال تفتح الباب أثناء استخدام هذه الوظائف.
6TH SENSE(  6th SENSE STEAM الطهي بالبخار(	 

لطهي األطعمة بالبخار مثل الخضروات، أو األسماك باستخدام جهاز 
الطهي بالبخار المورد. تقوم مرحلة التحضير بتوليد البخار 

أوتوماتيكيا، مما يؤدي لغليان الماء المسكوب في قاع جهاز الطهي 
بالبخار. وقد تتفاوت مدة هذه المرحلة. ويتعامل الفرن مع طهي 

الطعام بالبخار تبعا للمدة المضبوطة.  قم بضبط الفرن على 1-	 
دقيقة للخضروات اللينة مثل البروكلي والكراث أو 	-	 دقائق 
للخضروات الصلبة مثل الجزر والبطاطس. ال تفتح الباب أثناء 

استخدام هذه الوظائف.
الكماليات المطلوبة: جهاز الطهي بالبخار

6TH SENSE(  6th SENSE COOK الطهي(	 
المثالية  النتائج  أنواع مختلفة من األطباق واألطعمة وتحقيق  لطهي 

اتبع  بسرعة وسهولة. لتحقيق أقصى استفادة من هذه الوظيفة، 
المعني. الطهي  الموجودة في جدول  التعليمات 

CRISP FRY )قلي المقرمشات(
هذه الوظيفة الصحية والحصرية تجمع بين جودة وظيفة إعداد 

المقرمشات وخصائص تدوير الهواء الساخن. في تحقق نتائج قلي 
مقرمشة ولذيذة، مع انخفاض ملحوظ في كمية الزيت المطلوبة للقلي، 
مقارنة بالطريقة التقليدية في الطهي، بل ويمكن االستغناء عن الزيت 

تماًما في بعض الوصفات. ويمكن قلي أنواع مختلفة من األطعمة، سواء 
الطازجة أو المجمدة. اتبع الجدول التالي الستخدام الكماليات بالطريقة 
الموضحة، وللحصول على أفضل نتائج الطهي لكل نوع من األطعمة 

)الطازجة أو المجمدة(.
الوزن )جم( الطعام

الكميات
الطازجة األطعمة 

Breaded chicken fillets )فيليه الدجاج بالبقسماط(
قم بوضع طبقة رقيقة من الزيت قبل الطهي. قم بتوزيعها بشكل متساوي 

في صينية إعداد المقرمشات. قم بوضع الصينية على الشبكة السلكية.
	00 - 100

Aubergine )باذنجان(
قطع وملح واتركه لمدة 0	 دقيقة ومن ثمة اغسل وجفف وزن. ادهن زيت 
زيتون بالفرشاة. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات. 

قم بوضع الصينية على الشبكة السلكية. تقليب عند الطلب.

	00 - 	00

Courgette )كوسة(
قطع إلى شرائح، زن وادهن زيت زيتون بالفرشاة )	%(. قم بتوزيعها 

بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات. قم بوضع الصينية على الشبكة 
السلكية.

	00 - 	00

مجمد
Chicken nuggets )ناجتس الدجاج(

قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات. قم بوضع الصينية 
على الشبكة السلكية.

	00 - 	00

Cheese-sticks )ستيك الجبن(
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات. قم بوضع الصينية 

على الشبكة السلكية.
	00 - 100

الوزن )جم( الطعام
الكميات

Onion rings )حلقات البصل(
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات. قم بوضع الصينية 

على الشبكة السلكية.
	00 - 100

Fish & chips )األسماك والرقائق(
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات.

	 - 1

Mixed fried fish )السمك المقلي المشكل(
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات.

	00 - 100

Fish Fingers )أصابع السمك(
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات. تقليب عند الطلب.

	00 - 100

French Fries )بطاطس محمرة(
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات. تقليب عند الطلب.

	00 - 	00

FORCED AIR )دفع الهواء(
الفرن  نتائج استخدام  لتحضير األطباق بطريقة تعطي نفس 

المالئمة  الخبيز أو أواني الطهي األخرى  التقليدي. يمكن استخدام صينية 
لالستخدام داخل الفرن لطهي أنواع معينة من األطعمة.

)دقيقة.( درجة الحرارة )°م(الطعام المدة 

)سوفلييه(  Soufflé1				 - 	0

 Cheese Cupcake 
الجبنة( 		 - 0	0	1 *)كاب كيك 

	18 - 1		Cookies* 1 )كعك صغير(

* اإلحماء مطلوب

الكماليات الموصى بها: صينية الخبيز المستطيلة / الشبكة السلكية
)تقليدي(  TRADITIONALS

 	GRILL
أثناء  الطعام  بتقليب  نوصي  الغراتان.  للتحمير،الشواء وعمل 

الطهي.
الشويالطعام )دقيقة.( مستوى  المدة 

	 - 		التوست

18 - 			القريدس

الكماليات الموصى بها: شبكة سلكية
 	GRILL + MW

لطهي األطعمة وتحميرها بسرعة من خالل الدمج بين وظائف 
والشواية. الميكروويف 

الشويالقدرة )واط(الطعام )دقيقة.( مستوى  المدة 

البطاطس 0	 - 			0		غراتان 

المشوية  البطاطا 
10 - 	1	0		بقشرها

الكماليات الموصى بها: شبكة سلكية



TURBO GRILL )الشواية التربو(	 
للحصول على نتائج مثالية، قم بالدمج بين وظائف الشواية وفرن 

أثناء الطهي. التوزيع الحراري . نوصي بتقليب الطعام 
الشويالطعام )دقيقة.( مستوى  المدة 

الدجاج 		 - 			كباب 

الكماليات الموصى بها: شبكة سلكية
TURBO GRILL+MW )الشواية التربو + الميكروويف(	 

الشواية  الميكروويف مع  لطهي وتحمير طعامك بسرعة، قم بدمج 
التوزيع الحراري. وفرن 

الشويالقدرة )واط( الطعام )دقيقة.( مستوى  المدة 

كانيلوني 
 )Cannelloni(

}مجمد{
 		0			 - 	0

0	 - 0		0		 ريش لحم دسم

الكماليات الموصى بها: شبكة سلكية
FORCED AIR + MW )دفع الهواء + الميكروويف(	 

لتحضير وجبات الفرن في فترة قصيرة. ينصح باستخدام الرف 
الهواء. تدوير  لتحسين 

درجة الحرارة القدرة )واط( الطعام
)دقيقة.( )°م( المدة 

الروست 		 - 0	0	01		لحم 

اللحم 		 - 		0180	1فطيرة 

الكماليات الموصى بها: شبكة سلكية
SPECIALS )الوظائف الخاصة(	 

FAST PREHEAT )اإلحماء السريع( «  
إلحماء الفرن بسرعة قبل دورة الطهي. انتظر حتى انتهاء 

الوظيفة قبل وضع الطعام داخل الفرن. 
الوظيفة  باختيار  الفرن  يقوم  انتهاء اإلحماء،  بمجرد 

"Forced Air" )دفع الهواء( أوتوماتيكيا.
KEEP WARM )االحتفاظ بالسخونة( «  

للتو في حالة ساخنة ومقرمشة  المطهي  الطعام  للحفاظ على 
بما في ذلك اللحوم، األطعمة المحمرة أو الكعك.

)التخمير( «  RISING  
للحفاظ على  مثالي.  المتبل بشكل  أو  الحلو  العجين  لتخمير 

جودة التخمر، ال تقم بتنشيط الوظيفة إذا كان الفرن ال يزال 
ساخنا بعد دورة الطهي.

CRISP
لتحمير الطعام بشكل مثالي سواء من األعلى أو األسفل. يجب 

Crisp فقط. استخدام هذه الوظيفة مع صينية إعداد المقرمشات 
)دقيقة.( الطعام المدة 

مخمر 	 - 10كيك 

برجر *بيف  10 - 8

* اقلب الطعام في منتصف دورة الطهي.

الكماليات المطلوبة: صينية إعداد المقرمشات "Crisp"، مقبض صينية إعداد 
" Crisp" المقرمشات

)ميكروويف(  MICROWAVE
بسرعة. تسخينها  وإعادة  والمشروبات  األطعمة  لطهي 

لـالقدرة )واط( مالئم 

إعادة التسخين السريع للمشروبات واألطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية.900 

طهي الخضروات.0		 

طهي اللحوم واألسماك.0		 

طهي صوص اللحوم، أو الصوص المحتوي على جبن أو بيض. إلتمام 00	 
طهي فطائر اللحوم والمعكرونة الفرن.

الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكوالتة.0		 

إذابة تجمد األطعمة المجمدة، تليين الزبد والجبن.0	1 

تليين األيس كريم.90 

)دقيقة.( القدرة )واط(الطعاماإلجراء الالزم المدة 

التسخين 1 - 	900	 كوبإعادة 

التسخين مهروسةإعادة  بطاطس 
10 - 	9001)1 كجم(

التجمد 	1 - 	01	1لحم مفروم )00	 جم(إذابة 

اإلسفنجيةالطهي 	 - 08		الكيكة 

البيضالطهي 	1 - 	001	كاسترد 

مفرومالطهي 0	 - 		0		لحم 

JET DEFROST )اإلذابة السريعة للتجمد(
إلذابة التجمد عن األنواع المختلفة من األطعمة بسهولة من 

خالل تحديد وزنها. ضع الطعام دائًما على القرص الزجاجي الدوار 
النتائج. أفضل  للحصول على 

CRISP BREAD DEFROST )إذابة التجمد عن الخبز المقرمش(
هذه الوظيفة الحصرية تسمح لك بإذابة التجمد عن الخبز المجمد. الجمع 
بين تقنيات إذابة التجمد والقرمشة، سوف يكتسب الخبز مذاقا لذيذا وكأنه 
مخبوز طازًجا. استخدم هذه الوظيفة إلذابة الثلج بسرعة وتسخين لفائف 

الخبز، الباكيت والكرواسون. يجب استخدام لوح إعداد المقرمشات 
باالشتراك مع هذه الوظيفة.

الوزنالطعام

 CRISP BREAD DEFROST 
المقرمش( الخبز  التجمد عن  )إذابة 

0	 - 800 جم

100 جم - 	.0 كجمMEAT )اللحوم(

100 جم - 	.0 كجمPOULTRY )لحوم الطيور(

100 جم - 	.0 كجمFISH )األسماك(

100 جم - 	.0 كجمVEGETABLES )خضروات(

)المخبوزات(  BREAD.0 كجم	100 جم - 

الميقاتي أجهزة 
الوظائف. أوقات  قيم  لتعديل 

 MINUTEMINDER )ميقاتي الدقائق( 
لقياس الوقت دون تفعيل أي وظيفة.



االستخدام ألول مرة
1. اختر اللغة

يلزمك ضبط اللغة والوقت عند تشغيل الجهاز ألول مرة: تظهر على 
وحدة العرض كلمة "English" )اإلنجليزية(.

English

التي  اللغة  المتاحة واختيار  اللغات  لتصفح قائمة  اضغط على أو 
تريدها.

اختيارك. لتأكيد  اضغط على 
يرجى مالحظة: يمكن بعد ذلك تغيير اللغة من خالل اختيار 

"LANGUAGE" )اللغة( في قائمة "SETTINGS" )اإلعدادات(، يتم 
. الوصول إليها عن طريق الضغط على 

2. ضبط الوقت
بعد اختيار اللغة، يلزمك ضبط الوقت الحالي: يومض رقما الساعات 

في وحدة العرض.

CLOCK

 : لضبط الساعات الحالية ثم اضغط على  أو  اضغط على 
سوف يومض رقما الدقائق في وحدة العرض.

للتأكيد. لضبط الدقائق ثم اضغط على  أو  اضغط على 
يرجى مالحظة: قد يلزم ضبط الوقت مرة أخرى في حالة انقطاع الكهرباء 

 "SETTINGS" الساعة( في قائمة( "CLOCK" لفترة طويلة. اختر
. )اإلعدادات(، يتم الوصول إليها عن طريق الضغط على 

3. تسخين الفرن
قد ينبعث من الفرن الجديد روائح كريهة ناتجة عن آثار التصنيع: وهذا 
أمر طبيعي تماما. قبل البدء في طهي الطعام ننصح بتسخين الفرن وهو 

خال للتخلص من أية روائح غير مستحبة.
انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من 

الداخل. الكماليات من  الموقد وأخرج 
قم بتسخين الفرن حتى درجة 00	 °م لمدة ساعة تقريًبا، وأفضل 

طريقة لذلك استخدام وظيفة "Fast preheat" )اإلحماء السريع(. 
الوظيفة بشكل صحيح. التعليمات إلعداد  اتبع 

يرجى مالحظة: من األفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز ألول مرة.

SMART CLEAN
بإزالة  الخاصة  التنظيف  أثناء دورة  المنبعث  البخار  يسمح 

االتساخات وبقايا األطعمة بسهولة. اسكب فنجان من ماء الشرب في 
قاعدة جهاز الطهي بالبخار المورد )	(، أو في وعاء مقاوم لحرارة 

الوظيفة. بتفعيل  وقم  الفرن، 
الكماليات المطلوبة: جهاز الطهي بالبخار 
)المفضالت(  FAVORITE

10 وظائف مفضلة لديك. الستدعاء قائمة من 

SETTINGS )اإلعدادات(
الجهاز. إعدادات  لتعديل 

عندما يتم تفعيل الطريقة "ECO" )اقتصادي( يتم تقليل شدة إضاءة وحدة 
العرض لتوفير الطاقة وتنطفئ اللمبة بعد مرور دقيقة واحدة. ويتم إعادة تفعيلها 

أوتوماتيكيا عند الضغط على أي زر.
 "ON" االستعراض( على الوضع( "DEMO" عندما تكون الطريقة
)مشغل(، يتم تفعيل جميع األوامر والقوائم المتاحة ولكن الفرن ال يقوم 

بالتسخين. لتفعيل هذه الطريقة، قم بالدخول إلى "DEMO" )االستعراض( من 
قائمة "SETTINGS" )اإلعدادات( واختر "Off" )إيقاف(.

من خالل اختيار "FACTORY RESET" )إرجاع إعدادات المصنع(، يتم 
إيقاف المنتج ويعود إلى حالة تشغيله األولى. يتم حذف جميع اإلعدادات.



االستخدام اليومي
1. اختيار وظيفة

لتشغيل الفرن: تعرض وحدة العرض أخر  اضغط على الزر 
الرئيسية. القائمة  أو  أساسية كانت مشغلة  وظيفة 

يمكن اختيار الوظائف عن طريق الضغط على األيقونة الخاصة بإحدى 
 الوظائف الرئيسية أو عن طريق تصفح أحدى القوائم.

الختيار  الختيار وظيفة موجودة في القائمة، اضغط على أو 
للتأكيد. ثم اضغط على  المرغوبة  الوظيفة 

FORCED AIR + MW

يرجى مالحظة: بمجرد اختيار وظيفة، تقوم وحدة العرض بترشيح المستوى 
األنسب لكل وظيفة.

2. ضبط الوظيفة
إعداداتها. سوف يظهر  تغيير  يمكنك  المطلوبة،  الوظيفة  اختيار  بعد 

بالترتيب. الضغط على  التي يمكن تغييرها  بوحدة العرض اإلعدادات 
يسمح لك بتغيير وضع الضبط السابق مرة أخرى.

 POWER / TEMPERATURE / GRILL LEVEL 
)طاقة / درجة الحرارة / مستوى الشواء(

MW POWER

أو عندما تومض القيمة في وحدة العرض، اضغط على 
التالية  للتأكيد واالستمرار مع اإلعدادات  لتغييرها، ثم اضغط على 

)إن وجدت(.
الشواء: هناك ثالثة مستويات  تفعيله، يمكن ضبط مستوى  بنفس طريقة 

قدرة محددة للشواء: 	 )عالي(، 	 )متوسط(، 1 )منخفض(.
DURATION )المدة(

DURATION

أو  في وحدة العرض، اضغط على  عندما تومض األيقونة 
للتأكيد. لضبط زمن الطهي الذي تريده ثم اضغط على 

يرجى مالحظة: يمكنك تغيير مدة الطهي التي تم ضبطها أثناء الطهي بالضغط 
للتأكيد. لتعديله ثم اضغط على  أو  : اضغط على  على 

ال تحتاج مع غير وظائف الميكروويف إلى ضبط زمن الطهي إذا أردت 
للتأكيد  أو  إدارة الطهي يدويا )بدون وقت محدد(: اضغط على 

الوظيفة.   وتشغيل 
من خالل اختيار هذه الطريقة ال يمكنك برمجة تأخير بدء التشغيل.

END TIME )وقت االنتهاء( )تأخير بدء التشغيل(
 "Grill" في بعض الوظائف التي ال تقوم بتفعيل الميكروويف مثل

)الشواية( أو "Turbogrill" )الشواية التربو(، بمجرد قيامك بضبط 
زمن الطهي، يمكنك تأخير بدء تشغيل الوظيفة عن طريق برمجة زمن 

وقت االنتهاء. في وظائف الميكروويف وقت االنتهاء يكون مساوًيا لمدة 
الطهي.

. يظهر بوحدة العرض وقت االنتهاء بينما تومض األيقونة 
لضبط الوقت الذي تريد أن ينتهي فيه الطهي، ثم  أو اضغط على 

الفرن  للتأكيد وتفعيل الوظيفة. ضع الطعام داخل  اضغط على 
المحسوبة  المدة  انتهاء  بعد  أوتوماتيكيا  الوظيفة  يبدأ تشغيل  الباب:  وأغلق 

من أجل إنهاء الطهي عند الوقت الذي قمت بضبطه.

END TIME
يرجى مالحظة: برمجة تأخير بدء التشغيل تؤدي إلى تعطيل مرحلة إحماء 

الفرن: يصل الفرن إلى درجة الحرارة التي تحتاج إليها تدريجًيا، وهذا يعني أن 
أوقات الطهي يمكن أن تطول قليالً عما هو متوقع. أثناء فترة االنتظار، يمكنك 

لتغيير  إللغاء وقت االنتهاء أو الضغط على  أو الضغط على 
، لعرض المعلومات، يمكن  اإلعدادات األخرى. من خالل الضغط على 

التنقل بين وقت االنتهاء ومدة الطهي.
6th SENSE وظيفة .

الوظائف أوتوماتيكًيا باختيار أفضل طريقة طهي، وأفضل  تقوم هذه 
قدرة ودرجة حرارة ومدة لجميع األطباق المتاحة.

2. MEAT
عند اللزوم، قم باإلشارة إلى خصائص الطعام للحصول على نتيجة 

مثالية.
الوزن / الكميات

KILOGRAMS

التي تظهر على وحدة  التعليمات  اتبع  الوظيفة بشكل صحيح،  لضبط 
أو لضبط القيمة  العرض، وإذا ُطلب منك، قم بالضغط على 

للتأكيد. ثم اضغط على  المطلوبة 
th Sense	 ال تتطلب مدخالت للكمية: بفضل  بعض وظائف 

لكمية  الطهى  الفرن ضبط وقت  الذكي، يستطيع  الرطوبة  مستشعر 
أوتوماتيكيا. الطعام 

DONENESS )النضج(
في وظائف th Sense	 يمكن ضبط مستوى نضج الطعام.

DONENESS

الختيار المستوى المرغوب  أو إذا ُطلب منك، قم بالضغط على 
بين Low/Light )خفيف/منخفض( )-1( و High/Extra )إضافي/

للتأكيد وتشغيل الوظيفة. أو  مرتفع( )+1(. اضغط على 



الوظيفة تفعيل   .3
في كل مرة، إذا كانت القيم القياسية هي القيم التي تريدها أو في حالة 

لتفعيل  بالضغط على  قم  التي تحتاجها،  بتنفيذ اإلعدادات  قيامك 
الوظيفة.

يزداد وقت الطهي بمقدار 0	 ثانية  في كل مرة تضغط فيها على 
	 دقائق في الوظائف التي تقوم بتفعيل الميكروويف(. )بمقدار 

أثناء مرحلة التأخير، عند الضغط على  سوف يتجاوز الفرن هذه 
الفور. الوظيفة على  المرحلة، ويبدأ تشغيل 

يرجى مالحظة: يمكنك في أي وقت إيقاف الوظيفة التي تم تفعيلها عن طريق 
. الضغط على 

إذا كان الفرن ساخًنا، والوظيفة تحتاج إلى درجة حرارة قصوى 
خاصة، سوف تظهر لك رسالة على وحدة العرض. اضغط على 

السابقة واختر وظيفة مختلفة أو انتظر حتى يكتمل  للعودة إلى الشاشة 
الطهي.

JET START
بينما وظيفة  الطهي  لتفعيل  الموقد، اضغط على  يتوقف  عندما 

0	 ثانية. الميكروويف مضبوطة على القدرة الكاملة )900 واط( لمدة 
PREHEATING .4 )اإلحماء(

تتطلب وظيفة forced air )دفع الهواء( مرحلة إحماء: بمجرد بدء 
تشغيل الوظيفة، تشير وحدة العرض إلى تفعيل مرحلة اإلحماء.

PREHEATING
بمجرد انتهاء هذه المرحلة، تصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض 

إلى وصول الموقد إلى درجة الحرارة المضبوطة، وأنه يجب وضع 
الطعام.

وفي هذه اللحظة افتح الباب وضع الطعام داخل الفرن ثم أغلق الباب 
الطهي. وابدأ 

يرجى مالحظة: وضع الطعام قبل االنتهاء من إحماء الفرن، قد يترتب عنه 
آثار سيئة على نتائج الطهي النهائية. فتح الباب أثناء عملية اإلحماء يؤدي إلى 

توقف العملية مؤقتا.
ال يشتمل زمن الطهي على مرحلة اإلحماء. يمكنك دائما تغيير درجة 

. أو الحرارة التي تريد أن يصل إليها الفرن باستخدام 
5. اإليقاف المؤقت للطهي /إضافة طعام أو تقليب أو فحص الطعام

المؤقت اإليقاف 
عند فتح الباب يتوقف الطهي لفترة مؤقتة من خالل إيقاف فعالية 

التسخين.  عناصر 
. الستئناف الطهي، أغلق الباب واضغط على 

يرجى مالحظة: أثناء تشغيل وظائف “th Sense	” ال تفتح الباب إال إذا 
ُطلب منك.

إضافة الطعام أو قلبه أو تقليبه
th Sense	 يحتاج إلى إضافة  بعض وصفات الطهي باستخدام وظيفة 

الطعام بعد مرحلة اإلحماء أو إلى إضافة المكونات إلكمال عملية 
الطهي. بنفس الطريقة سوف ُيطلب منك قلي الطعام أو تقليبه أثناء 

الطهي.
تصدر إشارة صوتية وتعرض وحدة العرض اإلجراء المطلوب القيام 

به.
افتح الباب، للقيام باإلجراء الذي ُطلب منك على وحدة العرض، ثم 

TURN FOOD
الطهي. لمواصلة  أغلقه، واضغط على 

يرجى مالحظة: إذا ُطلب منك قلب الطعام أو تقليبه، سوف يستأنف الفرن 
عملية الطهي بعد مرور دقيقتين حتى وإن لم يتم القيام بأي إجراء. تستمر 

مرحلة "ADD FOOD" )إضافة الطعام( لمدة دقيقتين: إذا لم يتم اتخاذ أي 
إجراء يتم إنهاء الوظيفة.

6. انتهاء الطهي
وستصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى اكتمال الطهي.

END
اليدوية وزيادة الوقت على  لمواصلة الطهي بالطريقة  اضغط على 
مراحل مقدار كل منها 0	 ثانية )في وظائف الميكروويف( أو 	 دقائق 
إلطالة زمن الطهي عن طريق  )بدون الميكروويف( أو اضغط على 

ضبط مدة جديدة. في كال الحالتين سوف يتم االحتفاظ ببارامترات 
الطهي.

عن طريق الضغط على  تبدأ عملية الطهي مرة أخرى.
)FAVORITE( المفضالت 

9 وظائف  لجعل استعمال الجهاز أكثر سهولة، يمكنك حفظ ما يصل إلى 
لديك. مفضلة 

بمجرد انتهاء الطهي ُيطلب منك على وحدة العرض حفظ الوظيفة برقم 
بين 1 و 9 في قائمة مفضالتك.

ADD FAVORITE?
إذا أردت حفظ الوظيفة كمفضلة، وتخزين اإلعدادات الحالية 

، أو لتجاهل الطلب اضغط  الستخدامها فيما بعد، قم بالضغط على 
. على 

أو الختيار موضع الرقم ثم  اضغط على،  بعد الضغط على 
للتأكيد. على  اضغط 

يرجى مالحظة: إذا كانت الذاكرة ممتلئة أو الرقم المختار قد سبق اختياره 
بالفعل، سوف يطلب منك الفرن تأكيد استبدال الوظيفة السابقة.

 : الستدعء الوظائف التي قمت بحفظها في وقت الحق، اضغط على 
تعرض لك وحدة العرض الئحة بالوظائف المفضلة.

2.GRILL
الختيار الوظيفة، وأكد االختيار بالضغط على  أو اضغط على 

للتفعيل. ، ثم اضغط على 



. SMART CLEAN )التنظيف الذكي(
أخرج جميع الكماليات )باستثناء القرص الزجاجي الدوار( من فرن 

الوظيفة.  هذه  تفعيل  قبل  الميكروويف 
 "Smart Clean" للدخول إلى وظيفة  اضغط على 

الذكي(. )التنظيف 

Smart Clean
لتفعيل وظيفة التنظيف: سوف ُيطلب منك في وحدة  اضغط على 

في أي  العرض القيام بإجراءات متتالية قبل التنظيف. اضغط على 
وقت بعد االنتهاء.

إذا ُطلب منك، اسكب فنجان من ماء الشرب في قاعدة جهاز الطهي 
بالبخار المورد أو في وعاء مقاوم لحرارة الفرن وأغلق الباب.
التنظيف. لتشغيل دورة  التأخير، اضغط على،  التأكيد  بعد 

التنظيف باالستعانة  بإنهاء عملية  الوعاء، وقم  بعد االنتهاء، أخرج 
باستخدام قطعة قماش  الفرن  بقطعة قماش ناعمة، وقم بتجفيف تجويف 

مبللة. ناعمة 
. MINUTEMINDER )ميقاتي الدقائق(

الفرن متوقفا، فإنه يمكن استخدام وحدة العرض كميقاتي.  عندما يكون 
 : أو لتفعيل الوظيفة، تأكد أن الفرن متوقف ثم اضغط على 

في وحدة العرض. تومض األيقونة 

MINUTE-MINDER
لتحديد طول المدة التي تحتاجها، ثم اضغط على  أو اضغط على 

الميقاتي. لتفعيل 
تصدر إشارة صوتية ويظهر بيان بوحدة العرض بمجرد انتهاء ميقاتي 

المحددة. للمدة  التنازلي  العد  الدقائق من 
يرجى مالحظة: ال يقوم ميقاتي الدقائق بتفعيل أيا من دورات الطهي. اضغط 

أو لتغيير الوقت المضبوط في الميقاتي. على 

أيضا. اضغط  اختيار وظيفة وتفعيلها  يمكنك  الدقائق،  ميقاتي  تفعيل  فور 
التي تحتاجها. الوظيفة  الفرن، قم اختر  لتشغيل  على 

بشكل مستقل  التنازلي  العد  في  الميقاتي  يستمر  الوظيفة  تشغيل  بمحرد 
التداخل مع الوظيفة نفسها. دون 

خالل هذه المرحلة ال يمكنك رؤية ميقاتي الدقائق )سيتم فقط عرض 
الخلفية.  التنازلي في  بالعد  القيام  (، حيث سيستمر في  األيقونة 

الفعالة  الوظيفة  إليقاف  الدقائق اضغط على  الستدعاء شاشة ميقاتي 
حالًيا.

. KEYLOCK )قفل المفاتيح(
	 ثواني  واحتفظ به مضغوًطا لمدة  لقفل لوحة المفاتيح، اضغط على 

على األقل. قم بذلك مرة أخرى إللغاء قفل لوحة المفاتيح.

KEYLOCK

يرجى مالحظة: يمكن أيضا تفعيل هذه الوظيفة أثناء الطهي. لدواعي السالمة، 
. يمكن إيقاف الفرن في أي وقت بالضغط على 



* الكمية المقترحة. ال تفتح باب الفرن أثناء عملية الطهي.

الكماليات
وعاء مقاوم لحرارة 

الميكرويف/الفرن
 جهاز الطهي بالبخار 

)بالكامل(
 جهاز الطهي بالبخار 

القاعدة + الغطاء
 جهاز الطهي بالبخار 

صينية الخبيز شبكة سلكية)القاعدة(
المستطيلة

صينية إعداد 
 "Crisp" المقرمشات

جدول الطهي
لكميةالكمالياتفئة الطعام / الوصفات الطهيا معلومات 
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جهز تبعا لوصفتك المفضلة. قم بسكب صوص البشاميل على الجزء العلوي ورش عليه الجبن 	 -10 قطع + Lasagna )الزانيا(
للحصول على طبقة بنية مناسبة

 Lasagna frozen 
مجمدة( احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق األلومنيوم00	 جم - 1.	 كجم)الزانيا 
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اضبط زمن الطهي الموصى به لألرز. أضف الماء المملح واألرز إلى قاع جهاز الطهي بالبخار100 ـ -00	 جم *Rice )األرز(
وغطه بالغطاء. استخدم 	-	 كوب من الماء لكل كوب أرز

)معكرونة(  Pasta* قطع 	اضبط زمن الطهي الموصى به للمعكرونة. أضف المعكرونة عندما يومض الفرن واطهي بالغطاء. 1 -
استخدم 0		 مل تقريبا من الماء لكل 100 جم من المعكرونة

أضف الماء المملح والحبوب إلى قاع جهاز الطهي بالبخار وغطه بالغطاء. استخدم كوبين من الماء100 - 00	 جمQuinoa )البرغل(
لكل كوب برغل

أضف الماء المملح والحبوب إلى قاع جهاز الطهي بالبخار وغطه بالغطاء. استخدم 	-	 كوب من 100 - 00	 جمSpelt )حنطة(
الماء لكل كوب حنطة

)الشعير(  Barleyجم 	كوب من 100 - 00 	-	أضف الماء المملح والحبوب إلى قاع جهاز الطهي بالبخار وغطه بالغطاء. استخدم 
الماء لكل كوب شعير

أضف الماء المملح والحبوب إلى قاع جهاز الطهي بالبخار وغطه بالغطاء. استخدم كوبين من الماء100 - 00	 جمCous Cous )الكسكس(
لكل كوب كسكس

 Oat porridge 
الشوفان( أضف الماء المملح ورقائق الشوفان داخل الوعاء المزود بحواف علوية، واخلطهم ثم أدخلهم الفرن1 -	 قطعة)عصيدة 
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 Roast beef 
ادهن زيتا بالفرشاة وافرك بالملح والفلفل. تبل بالثوم واألعشاب حسب الرغبة. عند نهاية عملية800 جم - 1.	 كجم + )روز بيف(

الطهي، انتظر لمدة ال تقل عن 	1 دقيقة قبل التقطيع

ادهن زيتا وروزماري بالفرشاة. افركها بالملح والفلفل األسود. قم بتوزيعها بشكل متساوي على 	 -	 قطعSteak )ستيك(
الشبكة السلكية

 Hamburgers frozen 
المجمد( ادهن صينية إعداد المقرمشات بقليل من الزيت قبل اإلحماء100 - 00	 جم)البرجر 
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k Roast pork 
قم بدهنها بالزيت أو الزبدة المذابة. افركها بالملح والفلفل. عند نهاية عملية الطهي، انتظر لمدة ال تقل800 جم - 1.	 كجم + )لحم دسم روست(

عن 	1 دقيقة قبل التقطيع

ادهن زيتا بالفرشاة وتبل حسب الرغبة. افركها بالملح والفلفل. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية00	 جم - 1.	 كجمRibs )أضالع(
إعداد المقرمشات والعظم ألسفل

قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات0	 - 0	1 جمBacon )باكون(
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 Roast Chicken 
ادهن زيتا بالفرشاة وتبل حسب الرغبة. افركها بالملح والفلفل. قم بإدخالها في الفرن والصدر ألعلى800 جم - 	.	 كجم)لحم دجاج مشوي(

ادهن زيتا بالفرشاة وتبل حسب الرغبة. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات00	 جم - 1.	 كجمPieces )قطع(
بالجلد ألسفل

 Steam fillets 
بالبخار( قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار00	 ـ -800 جم *فيليه 

 Breaded Fillets Fry 
مقلي( بالبقسماط  ادهن زيتا بالفرشاة. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات100 - 00	 جم + )فيلية 
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أضف الهوت دوج لقاع جهاز الطهي بالبخار وغطه بالماء. قم بالطهي دون غطاء	 -8 قطعHot dog )هوت دوج()أ

 Meat loaf 
مفروم( حضرها وفقا لوصفتك المفضلة وقم بتشيكلها داخل وعاء الطهي لتجنب تشكيل جيوب الهواء	 -8 قطع)لحم 

 Sausages & Wurstel 
والنقانق( ادهن صينية إعداد المقرمشات بقليل من الزيت قبل اإلحماء. قم بخز النقانق بواسطة الشوكة لتجنب 00	 - 800 جم)السجق 

حدوث فرقعة



* الكمية المقترحة. ال تفتح باب الفرن أثناء عملية الطهي.

الكماليات
وعاء مقاوم لحرارة 

الميكرويف/الفرن
 جهاز الطهي بالبخار 

)بالكامل(
 جهاز الطهي بالبخار 

القاعدة + الغطاء
 جهاز الطهي بالبخار 

صينية الخبيز شبكة سلكية)القاعدة(
المستطيلة

صينية إعداد 
 "Crisp" المقرمشات

لكميةالكمالياتفئة الطعام / الوصفات الطهيا معلومات 
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ed)سمك كامل( Whole fishكجم 	جم - 1. 	ادهن زيتا بالفرشاة. تبل بعصير الليمون، والثوم والبقدونس00

قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار00	 ـ -800 جم *Fish fillets )فيليه سمك(

قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار00	 ـ -800 جم *Fish steak )ستيك السمك(

تبل بالزيت والفلفل والثوم واللمون والبقدونس قبل الطهي. اخلط جيدا00	 جم - 0.1 كجمMussels )بلح البحر(

)الجمبري(  Shrimpsجم 	قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار100 - 00

 R
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ادهن زيتا بالفرشاة. تبل بعصير الليمون، والثوم والبقدونس00	 جم - 1.	 كجم + Whole fish )سمك كامل(

 frozen-Gratin 
مجمد( احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق األلومنيوم00	 جم - 1.	 كجم)غراتان 
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 Fish & chips-frozen
المجمدة( والرقائق  قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات بدال من سمكة الفيليه والبطاطس1 -	 قطع)األسماك 

Mixed fish-frozen 
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات100 - 00	 جم )سمك مشكل مجمد(

 Breaded stick-frozen
بالبقسماط( مجمد  قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات100 - 00	 جم)ستيك 

ادهن صينية إعداد المقرمشات بقليل من الزيت قبل اإلحماء. تبل ستيك السمك بالزيت وغطيه بحبوب00	 - 800 جمFish steak )ستيك السمك(
السمسم
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 Potatoes pieces 
البطاطس( قطعها ألجزاء وتبلها بالزيت والملح وأضف نكهة األعشاب قبل وضعها في الفرن00	 جم - 1.	 كجم + )قطع 

 Potato wedges 
قطعها لفصوص وتبلها بالزيت والملح ونّكها باألعشاب قبل وضعها في الفرن00	 - 800 جم)بطاطس ودجز(

 Vegetables-stuffed
محشية( اخرج محتوى الخضروات واملئها بخليط من جسم الخضروات نفسها باإلضافة إلى اللحم المفروم00	 جم - 	.	 كجم)خضروات 

والجبن المبشور. تبل بالثوم والملح ونّكها باألعشاب حسب الرغبة

 Veg burger-frozen
المجمد( النباتي  ادهن صينية إعداد المقرمشات بقليل من الزيت	 -	 قطع)البرجر 

ن(
اتا
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)البطاطس(  Potatoes + -10 قطع 	صف البرجر النباتي وضعه في وعاء أكبر. تبل بالملح والفلفل وأسكب فوقه الكريمة. انثر بعض 
الجبن فوقه

)البروكولي(  Broccoliكجم 	جم - 1. 	قم بتقطيعها لقطع وضعها في وعاء أكبر. تبل بالملح والفلفل وأسكب فوقه الكريمة. انثر بعض الجبن00
فوقه

)القرنبيط(  Cauliflowers + كجم 	جم - 1. 	قم بتقطيعها لقطع وضعها في وعاء أكبر. تبل بالملح والفلفل وأسكب فوقه الكريمة. انثر بعض الجبن00
فوقه

 Gratin-frozen 
مجمد( احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق األلومنيوم00	 جم ـ -800 جم)غراتان 
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المجمدة( قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار00	 ـ -800 جم *)الخضروات 

)البطاطس(  Potatoes* جم - 1 كجم 	قم بتقطيعها إلى قطع. قم بتوزيعها بشكل متساوي أسفل جهاز الطهي بالبخار00

)البروكولي(  Broccoli* جم 	ـ -00 	قم بتقطيعها إلى قطع. قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار00

قم بتقطيعها إلى قطع. قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار00	 ـ -00	 جم *Carrots )الجزر(

)القرنبيط(  Cauliflowers* جم 	ـ -00 	قم بتقطيعها إلى قطع. قم بتوزيعها بشكل متساوي في سلة جهاز الطهي بالبخار00
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 Potatoes- frozen
المجمدة( قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات00	 - 00	 جم)البطاطس 

00	 - 00	 جم + Aubergine )باذنجان(
قم بتقطيعه ونقعه في الماء المملح البارد لمدة 0	 دقيقة. الغسل والتجفيف والوزن. اخلطها بالزيت، 

تقريبا 10 جم لكل 00	 جم من الباذنجان الجاف. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد 
المقرمشات

قطع إلى شراح، زن واخلطها بالزيت، تقريبا 10 جم لكل 00	 جم من الكوسة الجافة. تبل بالملح00	 - 00	 جم+Courgette )كوسة(
والفلفل األسود. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات
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 Chocolate cookies 
1 دفعة)كعك بالشوكوالتة(

اصنع عجينة من 0		 جم دقيق، 0	1 جم زبد، 100جم سكر، بيضة واحدة، 		 جم مسحوق الكاكاو 
وملح بيكنج بودر. أضف مستخلص الفانيليا. دعها تبرد. قم بفردها حتى تصل لسمك 	 مم، وقم بتشكيلها كما 

هو مطلوب ثم وزعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات

اصنع عجينة من 180 جم دقيق، 		1 جم زبد وبيضة واحدة. ضع العجينة على حواف صينية إعداد 1 دفعةFruit Pie )قطع الفواكه(
المقرمشات وامألها بشرائح الفاكهة الطازجة من 00	 -800 جم المخلوطة مع السكر والقرفة

 Fruit Pie-frozen 
احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق األلومنيوم00	 - 800 جم)فطيرة الفاكهة المجمدة(

 Fruit compote 
أنزع قشرة الفاكهة. قطعها ألجزاء وضعها في سلة جهاز الطهي بالبخار00	 - 800 مل *)كومبوت الفواكه(

 Baked apples 
أزل الحشو وامآلها بالمرزبان أو القرفة، السكر والزبد	 -8 قطع)تفاح مطبوخ(

 Hot chocolate 
قم بتجهيزها في وعاء واحد تبعا لوصفتك المفضلة. وأضف نكهة الفانيليا والقرفة إليها. أضف نشا الذرة 	 -8 قطع)شوكوالتة الساخنة(

لزيادة الكثافة
جهز تبعا لوصفتك المفضلة. افرد الخليط على صينية الخبيز وغطاها بورق الخبز1 دفعةBrownies )قطع الكعك(
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D Fruit filled pie 
ضع طبق الفطيرة مع العجينة ورش الجزء السفلي بفتات الخبز المتصاص العصير من الفاكهة. ثم امألها800 جم - 1.	 كجم + )فطيرة محشوة بالفاكهة(

بالفواكة الطازجة المقطعة المخلوطة بالسكر و القرفة

جهز مجموعة من 	1-18 قطعة تبعا لوصفتك المفضلة وامأل بها قوالب الورق. قم بتوزيعها بشكل 1 دفعةMuffins )كعكة مافين(
متساوي في صينية الخبيز

 Sponge cake in tin 
حضر مجموعة من الكيك اإلسفنجي الخالي من الدهون بوزن 00	-900 جم. اسكبها داخل صينية الخبيز 1 دفعة + )الكيكة اإلسفنجية في صينية(

المبطنة والمدهونة
اخرجه من العبوة. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية الخبيز1 دفعةfrozen-Rolls )لفائف مجمدة(

 Sandwich loaf in tin 
حضر العجينة وفقا لوصفتك المفضلة لقالب خفيف. قم بتشكيله على هيئة وعاء القالب قبل أن يرتفع. استخدم 1 -	 قطع)قالب ساندوتش في صينية(

وظيفة الرفع المختارة في الفرن
قم بتشكيل كعكة واحدة أو كعكات في أجزاء صغيرة على صينية إعداد المقرمشات Crisp المدهونة1 دفعةScones )كعك مستدير(
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	 -	 قطعPizza )البيتزا(
قم بتحضير عجينة البيتزا باستخدام 0	1 مل من الماء و 	1 جم من الخميرة و 00	 -			 جم من الدقيق 

ووالزيت والملح. اتركه ليترفع باستخدام الوظيفة المختارة في الفرن. افرد العجينة داخل صينية الخبيز 
المدهونة بقليل من الزيت. ضع طبقة علوية من الطماطم والموتزاريال وشرائح اللحم

 Thin pizza-frozen 
احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق األلومنيوم0		 ـ -00	 جم *)بيتزا رفيعة مجمدة(

 Thick pizza-frozen 
احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق األلومنيوم00	 ـ -800 جم *)بيتزا سميكة مجمدة(

اخرجه من العبوة. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات00	 - 00	 جمPizza-chilled )بيتزا مبردة(
 Quiche lorraine 

ضع العجينة داخل صينية إعداد المقرمشات وأثقبها باستخدام الشوكة. تحضير خليط فطيرة كيش لورين 1 دفعة)فطيرة كيش لورين(
بكمية تكفي 8 قطع

 Quiche lorraine-frozen
احذر أثناء إخراجه من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق األلومنيوم00	 - 800 جم)فطيرة كيش لورين مجمدة(

ضع طبق الفطيرة وقسمه إلى 8-10 أجزاء مع العجينة وأثقبها باستخدام الشوكة. قم بحشو العجينة تبعا 1 دفعة + Quiche )كيشي(
لوصفتك المفضلة

 Veg strudel 
جهز خليط من الخضروات المقطعة. رش عليه زيت وقم بالطهي داخل وعاء لمدة 	1-0	 دقيقة. دعها 800 جم - 1.	 كجم)فطيرة نباتية محشوة(

تبرد. أضف الجبن الطازج وتبله بالملح والخل البلسمي والتوابل. قم بلفه داخل العجينة وثني الجزء الخارجي
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S)فشار( Popcorn -* ضع الطعام دائًما على القرص الزجاجي الدوار مباشرة. أطهي الفشار فقط في كيس طوال الوقت90 ـ -100 جم
 Chicken wings-frozen

قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات00	 ـ -00	 جم *)أجنحة الدجاج المجمدة(

Chichen nuggets-frozen
قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات00	 - 00	 جم + )ناجتس الدجاج مجمد(

 Cheese sticks - frozen
ادهن جبنا بالفرشاة مع قليل من الزيت قبل بدء الطهي. قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد 100 - 00	 جم)ستيك الجبن مجمد(

المقرمشات
 Onion rings-frozen 

قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات100 - 00	 جم + )حلقات البصل مجمدة(

 Scrambled eggs 
قم بتجهيزها في وعاء واحد تبعا لوصفتك المفضلة	 -10 قطع)بيض مخفوق(

ادهن صينية إعداد المقرمشات بقليل من الزيت قبل اإلحماء1 -	 قطعFried eggs )بيض مقلي(

ادهن صينية إعداد المقرمشات بقليل من الزيت قبل اإلحماء1 دفعةOmelette )أومليت(



التنظيف
تأكد أن الجهاز بارد تماما قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو 

التنظيف.
بالبخار. التنظيف  أبدا أجهزة  ال تستخدم 

ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكالة،  ال تستخدم 
ألنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

والخارجية الداخلية  األسطح 
قم بتنظيف األسطح بقطعة قماش دقيقة األلياف رطبة. إذا كانت 	 

األسطح شديدة االتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى 
النهاية باستخدام قطعة قماش جافة. الماء. وجففها في 

الباب باستخدام منظف سائل مالئم.	  قم بتنظيف زجاج 
قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود آثار انسكاب، بإخراج 	 

القرص الدوار ودعامته لتنظيف قاعدة الفرن من بقايا الطعام.
قم بتفعيل وظيفة "Smart Clean" من أجل تنظيف األسطح 	 

مثالي.  بشكل  الداخلية 
ال تحتاج الشواية إلى تنظيف نظًرا لقيام الحرارة الشديدة بحرق أية 	 

الوظيفة على فترات منتظمة. اتساخات. استخدم هذه 

الكماليات
إعداد  باستثناء صينية  للغسيل في غسالة األطباق  آمنة  الكماليات  جميع 

.Crisp المقرمشات 
باستخدام ماء ومنظف   Crisp المقرمشات  ينبغي تنظيف صينية إعداد 

باستخدام قطعة  فقم بحكها برفق  العنيدة،  البقع  للتخلص من  متعادل. 
Crisp تبرد قبل التنظيف. قماش. اترك دائًما صينية إعداد المقرمشات 

التغلب على األعطال
لمشكلة المحتملا الحلالسبب 

الفرن ال يعمل.
الكهربائي. التيار  انقطاع 

الكهربائية. الشبكة  من  الفصل 

الموقد بمصدر  الكهربائية ومن توصيل  بالشبكة  تحقق من وجود طاقة كهربائية 
الكهرباء.

أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل ال يزال قائما.

فعالة.الفرن يحدث ضجيجا رغم أنه متوقف. التبريد  الباب أو انتظر حتى تنتهي عملية الطهي.مروحة  افتح 

الجهاز.وحدة العرض تعرض الحرف "F" متبوعا برقم. ببرمجيات  خلل 

أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل ال يزال قائما. قم باختيار 
“FACTORY RESET” )إرجاع إعدادات المصنع( من قائمة 

“SETTINGS” )اإلعدادات(. اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر 
.”F“ الرقم التابع للحرف

بالتسخين. يقوم  الموقد ال 

 "DEMO" عندما تكون الطريقة
)االستعراض( على الوضع "ON" )مشغل(، 

المتاحة ولكن  تفعيل جميع األوامر والقوائم  يتم 
 DEMO الفرن ال يقوم بالتسخين. تظهر 

)االستعراض( على وحدة العرض كل 0	 
ثانية.

 "Off" اإلعدادات( واختر( "SETTINGS" من "DEMO" قم بالدخول إلى
)إيقاف(.

المنتج كتيب 
WWW يمكنك تنزيل كتيب المنتج الخاص بهذا الجهاز شامال معدالت 

Whirlpool على اإلنترنت  كفاءة استهالك الطاقة عبر موقع 
docs . whirlpool . eu

االتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا
يمكنك االطالع على تفاصيل االتصال بنا في 

كتيب الضمان. يرجى عند االتصال بخدمة 
ما بعد البيع ذكر األكواد المذكورة على 

المنتج. تمييز  لوحة 

XXX/XXX XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX
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