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إرشادات هامة خاصة بالسالمة

ال تسخن وال تستعمل المواد القابلة 
لالشتعال  في الفرن أو بالقرب منه. 

قد تتسبب األبخرة في التعرض لخطر 
الحريق أو االنفجار.

ال تستخدم الميكروويف الخاص بك  
لتجفيف األقمشة أو األوراق أو التوابل 
أو األعشاب أو األخشاب أو الزهور أو 

 الفاكهة أو أية مواد أخرى قابلة لالشتعال. 
قد يتسبب هذا في نشوب حريق.

في حالة تعرض المواد الموجودة داخل 
/ خارج الفرن لالشتعال أو عند مالحظة 

انبعاث أدخنة،  قم بترك باب الفرن 
ا وأوقف تشغيله. قم بفصل سلك  ًق مغل

التيار الكهربائي أو إيقاف إمداد التيار 
الكهربائي من الفيوز أو لوحة قاطع 

الدائرة الكهربائية.
ال تقم بالطهي المفرط للطعام.  قد يتسبب 

هذا في نشوب حريق.
ال تترك الفرن بدون مراقبة،  خاصة عند 
استخدام مواد ورقية أو بالستيكية أو أية 

مواد أخرى قابلة لالشتعال في عملية 
 الطهي. 

قد يتعرض الورق للتفحم أو االحتراق 
وقد تتعرض بعض أنواع البالستيك 
لالنصهار عند االستخدام لتسخين 

الطعام.
ال تستخدم  المواد الكيماوية أو األبخرة 

 التي تسبب التآكل في هذا الجهاز. 
هذا النوع من األفران صمم خصيصاً 

 لتسخين أو طهي الطعام. 
فهو غير مصمم لالستخدام الصناعي أو 

المعملي.

البيض
ال تستخدم الميكروويف الخاص بك  

لطهي أو إعادة تسخين 
بيض كامل بقشرته أو 

بدونها حيث قد يتعرض 
لالنفجار حتى بعد انتهاء 

تسخين الميكروويف.
يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل 

األطفال بدءاً من عمر 8 سنوات وما 
بعدها، واألشخاص الذين لديهم نقص 

في القدرات البدنية والحسية والعقلية أو 
األشخاص الذين لديهم نقص في الخبرة 
والمعرفة إذا تم مراقبتهم وتوجيههم إلى 

كيفية  استخدام الجهاز بطريقة آمنة 
وإدراكهم األخطار المتعلقة بذلك. 

يجب أال يلعب األطفال  بهذا الجهاز. 
ال يتاح االستخدام والتنظيف وصيانة 

المستخدم  إال إذا كانت أعمارهم تتراوح 
من 8 سنوات وما فوقها وتحت إشراف.

قم بقراءة هذه اإلرشادات جيًدا واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبالً
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إرشادات هامة خاصة بالسالمة

الجهاز واألجزاء التي يمكن الوصول 
إليها تصبح ساخنة  أثناء االستخدام. 

يجب توخى االنتباه  لتجنب مالمسة 
العناصر الساخنة. 

يجب إبعاد األطفال دون الثماني سنوات 
 إال إذا كانت هناك مالحظة وإشراف دائم 

عليهم.

لا تقم باستخدام 
الميكروويف الخاص 
بك  لتسخين أي شيء 

في أوعية محكمة 
اإلغالق. يتزايد 

الضغط وقد يتسبب في حدوث تلف عند 
الفتح وقد يتعرض لالنفجار.

! ير تحذ
إذا كان سلك التيار الكهربائي بحاجة 

إلى استبدال  فيجب استبداله بسلك التيار 
الكهربائي األصلي فقط، والذي يتوفر 

عبر منظومة الخدمة التابعة لنا. يجب 
القيام باستبدال سلك التيار 

الكهربائي بواسطة فني خدمة 
مدرب فقط.

يجب القيام بالخدمة 
بواسطة فني خدمة مدرب 

فقط.  من الخطورة أن يقوم أي 
شخص غير مدرب بإجراء أي 

خدمة أو إصالحات تتضمن 
خلع أي غطاء يحمي من 

التعرض لطاقة الميكروويف.
ال تزيل أي غطاء.

يجب فحص وسائل إحكام الباب 
ونطاقات إحكام  الباب بشكل منتظم 

بحًثا عن وجود تلف. في حالة تعرض 
هذه النطاقات للتلف يجب عدم تشغيل 

الجهاز إال بعد إصالحه بواسطة فني 
خدمة ُمدرب.
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احتياطات هامة

نقاط عامة
هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي 

فقط! 
هذا الجهاز مخصص لالستخدام  كفرن 
مدمج. ويحظر استخدامه بشكل منفرد.

يهدف هذا الجهاز  لتسخين األغذية 
والمشروبات. تجفيف الطعام واألقمشة 
وتسخين المناشف والمالبس الداخلية 
واإلسفنجات والقماش المبلل وما شابه 
قد يؤدي إلى خطر اإلصابة واالشتعال 

والحريق.
يجب عدم تشغيل الجهاز بدون وجود  

طعام داخل الفرن عند استخدام موجات 
الميكروويف. فقد يؤدي التشغيل بهذا 

الشكل إلى إتالف الجهاز.
إذا كنت تتدرب على استخدام  الفرن، فقم 

 بوضع كوب من الماء داخله. 
سيعمل الماء على امتصاص طاقة 

الميكروويف ولن يتعرض الفرن للتلف.
ال تستخدم التجويف  ألي أغراض تتعلق 

بالتخزين.
انزع األربطة السلكية من أكياس  الورق 

أو البالستيك قبل وضع الكيس 
في الفرن.

القلي العميق
ال تستخدم الميكروويف 

 الخاص بك 
 للقلي العميق، حيث يتعذر التحكم في 

درجة حرارة الزيت.
قم باستخدام لوحات 

ساخنة أو قفازات  الفرن 
لتفادي اإلصابة بحروق، 

عند مالمسة األوعية وأجزاء الفرن 
والوعاء بعد الطهي.

السوائل
على سبيل المثال، المشروبات أو الماء.   

قد يتم التسخين المفرط 
للسوائل بما يتجاوز نقطة 

الغليان بدون ظهور أية 
فقاعات. قد يؤدي هذا إلى 

 الفوران المفاجئ للسائل الساخن.
لتفادي حدوث هذا يجب إتباع الخطوات 

التالية:
تجنب استخدام األوعية ذات الجوانب    .1

المستقيمة ضيقة العنق.
تقليب السائل قبل وضع الوعاء في    .2

الفرن وترك الملعقة الصغيرة في 
الوعاء.

بعد التسخين، االنتظار قليالً    .3
والتقليب مرة أخرى قبل إخراج الوعاء 

بحذر من الفرن.
الحذر

قم دائًما بمراجعة  كتاب الطهي الخاص 
بالميكروويف للتعرف على التفاصيل. 
خاصة، في حالة طهي أو إعادة تسخين 

طعام يحتوي على كحول.
بعد تسخين طعام أو سوائل الطفل   في 

زجاجة اإلرضاع أو في وعاء الطعام 
الخاص بالطفل، قم دائًما 

بالتقليب والتحقق من 
درجة الحرارة قبل تقديم 
الطعام. سيؤدي هذا إلى 

التأكد من توزيع الحرارة بشكل متساوي 
ويمكن تفادي خطر اإلصابة بحروق أو 

اكتواءات.
تأكد من إزالة الغطاء أو حلمة الزجاجة 

قبل التسخين!
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التركيب

تركيب الجهاز

قم بإتباع  إرشادات التركيب المنفصلة المرفقة عند 
تركيب الجهاز.

قبل التوصيل

تأكد من أن قيمة الفلطية   الموجودة على 
لوحة البيانات تتوافق مع قيمة الفلطية 

في منزلك.
تجنب خلع ألواح حماية مدخل 

الميكروويف   الموجودة 
على جانب الجدار 

المجوف للفرن. حيث 
تعمل على منع دخول 

الشحوم وجزيئات 
الطعام إلى قنوات منفذ 

الميكروويف.

تأكد   من أن تجويف الفرن فارغ قبل 
التركيب. 

تأكد من عدم تعرض الجهاز للتلف.  تأكد 
من إمكانية إغالق باب الفرن بإحكام 

في اتجاه دعامة الباب ومن عدم تعرض 
وسيلة إحكام الباب الداخلية للتلف. قم 
بتفريغ الفرن وتنظيف الحيز الداخلي 
باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة.
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يعتبر تأريض هذا الجهاز   إجباري.  
لن تتحمل الجهة الصانعة أية مسئولية 

عن تعرض األشخاص أو الحيوانات إلى 
اإلصابة أو تعرض األغراض للتلف بسبب 

عدم إتباع هذه المتطلبات.

يمكن تشغيل الفرن فقط  إذا كان باب 
الفرن مغلق بإحكام.

ال تقم بتشغيل هذا الجهاز  إذا كان هناك 
تلف بالكابل الكهربائي، أو إذا لم يعمل 

بشكل صحيح، أو إذا كان تالفاً، أو إذا 
وقع على األرض. تجنب غمر الكابل 

الكهربائي في الماء. حافظ على السلك 
بعيًدا عن األسطح الساخنة. حيث قد 

يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو 
حريق أو مخاطر أخرى.

إذا كان كابل اإلمداد بالكهرباء 
قصيًرا للغاية،  فاستعن بكهربائي 
مؤهل أو فني خدمة معتمد ليقوم 
بتركيب منفذ قريب من الجهاز.

يجب أن يكون كابل اإلمداد بالكهرباء 
طوياًل بما يكفي لتوصيل الجهاز  بشبكة 

التيار الكهربائي، عند التركيب في مبيت 
الكابل.

يجب أن يتم استخدام   مفتاح لعزل جميع 
األقطاب بفتحة تالمس بحد أدنى 3 مم، 

وذلك ليتم التثبيت امتثاالً لتشريعات 
األمان المعمول بها.

بعد التوصيل

لن تتحمل الجهات الصانعة المسئولية 
عن أية مشكالت تحدث بسبب فشل 
المستخدم في إتباع هذه التعليمات.
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بدء الحماية / قفل المفتاح

الكماليات
نقاط عامة

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

تأكد من أن األواني التي تقوم باستخدامها مقاومة  لحرارة 
الفرن ودع موجات الميكروويف 

تمر خاللها قبل الطهي.

عند قيامك بوضع طعام 
وكماليات  داخل فرن الميكروويف، تأكد من عدم مالمستها 

للحيز الداخلي من الفرن. 
يعتبر هذا هاًما بشكل خاص مع الكماليات المصنوعة من 

المعادن أو تشتمل على أجزاء معدنية.

في حالة مالمسة الكماليات التي تشتمل على أجزاء 
معدنية  للحيز الداخلي من الفرن، أثناء تشغيل الفرن، فقد 

لتلف. يصدر شرر وقد يتعرض الفرن ل

تأكد دائًما من  إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل 
بدء تشغيل الفرن.

دعامة القرص الدوار

قم باستخدام دعامة القرص الدوار  أسفل 
ا  ًق القرص الدوار الزجاجي. ال تقم مطل

بوضع أية أواني أخرى على دعامة القرص 
الدوار.
ɳ .قم بتركيب دعامة القرص الدوار في الفرن

القرص الدوار الزجاجي

قم باستخدام القرص الدوار الزجاجي  مع كافة طرق 
الطهي. يقوم بتجميع قطرات العصائر 

وأجزاء الطعام التي قد تعمل على حدوث 
بقع وتلوث في الحيز الداخلي من الفرن.

ɳ  قم بوضع القرص الدوار الزجاجي
على دعامة القرص الدوار.

يتم تفعيل وظيفة األمان التلقائية هذه بعد دقيقة واحدة  
من إعادة الفرن إلى "وضعية stand by". )يكون 

الفرن في وضعية "stand by" عند عرض 
م يتم ضبط  الساعة بتنسيق 24 ساعة أو إذا ل

الساعة أو عندما تكون الشاشة فارغة(.

يجب فتح الباب وإغالقه،  على سبيل المثال وضع طعام 
داخله، قبل تحرير قفل األمان. وإال فستعرض الشاشة 

."DOOR"
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التبريد

ا: ًت إليقاف الطهي مؤق
ا    من الممكن إيقاف الطهي مؤقًت
لتحقق من درجة طهي الطعام أو  ل
م  يبه من خالل فتح الباب. سيت تقل
االحتفاظ باإلعداد لمدة 10 دقائق.

لمتابعة الطهي:
 Start قم بإغالق الباب  والضغط على الزر

)بدء( مرة واحدة. يتم استئناف الطهي من 
ا.  ًت حيث توقف مؤق

سيؤدي الضغط على الزر Start )بدء(  
انية. مرتين إلى زيادة الوقت بمقدار 30 ث

م تكن ترغب في متابعة الطهي: إذا ل
أخرج الطعام،  وأغلق الباب ثم اضغط على 

الزر STOP )إيقاف(.

سيصدر صوت رنين  مرة أو مرتين في 
الدقيقة لمدة 10 دقائق عند االنتهاء من 
 STOP الطهي. قم بالضغط على الزر

)إيقاف( أو فتح الباب إللغاء الرنين.
مالحظة  سيقوم الفرن باالحتفاظ باإلعداد 

انية فقط في حالة فتح الباب وإغالقه بعد انتهاء  لمدة 60 ث
الطهي.

ا أو إيقافه إيقاف الطهي مؤقًت

تبريد. هذا  عند انتهاء الوظيفة،  قد يقوم الفرن بإجراء ال
 طبيعي. 

ا. ًي ائ ق ل بعد هذا اإلجراء يتوقف الفرن ت

يمكن قطع إجراء التبريد  بدون إلحاق أي ضرر بالفرن من 
خالل فتح الباب.

قم بالضغط على الزر لفتح الباب.

فتح الباب
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الساعة

مؤقت المطبخ

مالحظة 
حافظ على الباب مفتوًحا أثناء ضبط الساعة.  يوفر لك هذا 10 دقائق الستكمال 

انية. ضبط الساعة. وإال، يجب استكمال كل خطوة خالل 60 ث

q

w

q etwr

e

قم باستخدام هذه الوظيفة  عندما تحتاج 
إلى مؤقت المطبخ لقياس الوقت بدقة 

لألغراض المختلفة مثل طهي البيض أو 
المعجنات أو ترك العجين ليختمر قبل 

الخبز أو ما شابه.

قم بالضغط على األزرار +/-  لضبط الوقت الذي ترغب في قياسه.  q

قم بالضغط على زر الطاقة  بشكل متكرر لضبط الطاقة على 0 وات.  w

اضغط على الزر Start )بدء(.  e

تنازلي. سيتم سماع إشارة صوتية  عند انتهاء المؤقت من العد ال

عند توصيل الجهاز ألول مرة  أو بعد 
انقطاع الكهربائي، تكون الشاشة فارغة. 
م يتم ضبط الساعة، ستظل الشاشة  إذا ل

فارغة حتى يتم ضبط وقت الطهي.

قم بالضغط على الزر Stop )إيقاف(  )3 ثوان( حتى يومض الرقم الموجود   q
إلى اليسار )الساعات(.

قم بالضغط على األزرار +/-  لضبط الساعات.  w
اضغط على الزر Start )بدء(.  )يومض الرقمين على الجانب األيمن   e

)الدقائق((.

قم بالضغط على األزرار +/-  لضبط الدقائق.  r

اضغط على الزر Start )بدء( مرة أخرى.   t
تم ضبط الساعة وقيد التشغيل.
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الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف

موجات الميكروويف فقط
االستخدام المقترح:الطاقة

750 وات
إعادة تسخين المشروبات  أو الماء أو الحساء أو القهوة أو الشاي أو األطعمة األخرى التي تشتمل على مقدار 

 كبير من الماء. إذا كان الطعام يشتمل على بيض أو قشدة فقم باختيار مستوى طاقة أقل. 
طهي  األسماك أو اللحوم أو الخضروات أو ما شابه.

الطهي الذي يحتاج قدر أكبر من الحذر،  مثل الصلصة التي تحتوي على قدر كبير من البروتين وأطباق 500 وات
الجبن والبيض وإكمال طهي الطواجن.

طهي الطواجن ببطء،  إذابة الزبد.350 وات
إذابة التجمد.  تخفيف تجمد الزبد واألجبان واأليس كريم.160 وات
قياسي )عند استخدام المؤقت فقط(.0 وات ضبط  الوقت ال

q

w

e

قم باستخدام هذه الوظيفة  لعمليات 
الطهي وإعادة التسخين العادية، مثل 

الخضروات واألسماك والبطاطس واللحوم.

قم بالضغط على األزرار +/-  لضبط الوقت.  q

قم بالضغط على زر الطاقة  بشكل متكرر لضبط الطاقة.  w

اضغط على الزر Start )بدء(.  e
 بمجرد بدء عملية الطهي:  

 Start انية من خالل الضغط على الزر يمكن زيادة الوقت بسهولة بمعدل 30 ث
انية. يمكنك أيًضا تغيير  )بدء(. تؤدي كل ضغطةإلى زيادة الوقت بمقدار 30 ث

الوقت بالضغط على األزرار +/- لزيادة أو تقليل الوقت. 
قد يؤدي الضغط على زر الطاقة  أيًضا إلى تغيير مستوى الطاقة. ستعرض لك 

الضغطة األولى مستوى الطاقة الحالي. قم بالضغط على زر الطاقة بشكل متكرر 
لتغيير مستوى الطاقة.

مستوى الطاقة



AR

11

ا إذابة التجمد يدوًي

JET START

قم بإتباع اإلجراء  من أجل "الطهي وإعادة التسخين 
باستخدام موجات الميكروويف" واختيار مستوى الطاقة 160 

ا. وات عند إذابة التجمد يدوًي

قم بالتحقق من الطعام ومتابعته بشكل منتظم.  ستوفر لك 
لفة. الخبرة معرفة الوقت الالزم لطهي الكميات المخت

q

تستخدم هذه الوظيفة  إلعادة التسخين 
السريع للطعام الذي يشتمل على مقدار 
كبير من الماء مثل الحساء أو القهوة أو 

الشاي.

اضغط على الزر Start )بدء(.   q

ا  بالحد األقصى لمستوى طاقة الميكروويف وضبط وقت  ًي تبدأ هذه الوظيفة تلقائ
انية.  انية. تؤدي كل ضغطة إضافية إلى زيادة الوقت بمقدار 30 ث الطهي على 30 ث
يمكنك أيًضا تغيير الوقت بالضغط على األزرار +/- لزيادة أو تقليل الوقت بعد بدء 

الوظيفة.

ية إذابة  ا خالل عمل ًي قم بتدوير المفاصل الكبيرة  جزئ
التجمد.

يذوب الطعام المسلوق والطواجن وصلصة  
تقليب أثناء إذابة  م ال اللحم بشكل أفضل إذا ت

التجمد.

عند إذابة التجمد  من األفضل إذابة الطعام 
ية الذوبان أثناء  قليالً والسماح باستكمال عمل

االنتظار.

عادة ما يؤدي وقت االنتظار بعد عملية إذابة التجمد إلى 
نتيجة حيث سيتم في هذا  تحسين  ال
الوقت توزيع درجة الحرارة بشكل 

متساوي عبر الطعام.

من الممكن وضع الطعام المجمد الموجود في  أكياس 
بالستيكية أو ورق بالستيكي أو ورق مقوى 

مباشرة في الفرن طالما ال تشتمل األكياس على 
أجزاء معدنية )أربطة معدنية(.

يتسبب شكل الكيس  في تغيير زمن إذابة التجمد. 
تتم إذابة تجمد األكياس غير العميقة أسرع من 

العميقة.

 قم بفصل األجزاء  عندما تبدأ في الذوبان. 
تذوب الشرائح المنفردة بشكل أسرع.

قم بتغليف أجزاء الطعام  بقطع 
صغيرة من ورق األلومنيوم إذا 

أصبحت دافئة )على سبيل المثال، 
ساق الدجاج وأطراف األجنحة(.
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ا   من درجة حرارة  إذا كان الطعام أكثر دفًئ
التجميد العميق )18- درجة مئوية(،  فقم باختيار 

وزن أقل للطعام.
إذا كان الطعام أكثر برودة  من درجة حرارة 

التجميد العميق )18- درجة مئوية(،  فقم باختيار 
وزن أكبر للطعام.

JET DEFROST

نصائحالطعام

اللحم المفروم أو لحم الضلع أو شرائح أو المشوي.اللحوم  )100 جرام - 2.0 كجم(
بة الفرن. تقليب الطعام عند مطال

يه.الدواجن   )100 جرام - 2.0 كجم( ل ي دجاجة كاملة أو قطع دجاج أو ف
بة الفرن. تقليب الطعام عند مطال

يه.األسماك   )100 جرام - 2.0 كجم( ل ي كاملة أو شرائح أو ف
بة الفرن. تقليب الطعام عند مطال

ألنواع الطعام غير المدرجة في هذا الجدول   أو إذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، يجب عليك إتباع 
اإلجراء في "الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكروويف" واختيار 160 وات عند إذابة التجمد.

q ew

قم باستخدام هذه الوظيفة  فقط إذا كان 
الوزن الصافي بين 100 جرام و 2 كجم.

قم دائًما بوضع الطعام  على القرص 
الدوار الزجاجي.

ا(. اضغط على الزر Jet DefroSt )إذابة التجمد سريًع  q

قم بالضغط على األزرار +/-  لضبط وزن الطعام.  w

اضغط على الزر Start )بدء(.   e

.TURN FOOD ـ في منتصف عملية إذابة التجمد يتوقف الفرن عن العمل  ويقوم بمطالبتك ب
ɳ .افتح الباب
ɳ .قم بتقليب الطعام
ɳ .)بدء( Start قم بإغالق الباب وإعادة التشغيل من خالل الضغط على الزر

م يتم تقليب الطعام. ستستغرق إذابة  يقتين إذا ل ا بعد دق ًي ائ ق ل المتابعة ت مالحظة:  يقوم الفرن ب
ا أطول في هذه الحالة. ًت التجمد وق

الوزن:

تحتاج هذه الوظيفة إلى معرفة  الوزن 
ا  ًي ائ ق ل الصافي للطعام. سيقوم الفرن ت

بحساب الزمن الالزم إلنهاء اإلجراء.
إذا كان الوزن أقل أو أكثر من الوزن الموصى به:  قم 

بإتباع اإلجراء من أجل "الطهي وإعادة التسخين باستخدام 
موجات الميكروويف" واختيار 160 وات عند إذابة التجمد.

األطعمة المجمدة: 
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يعتبر التنظيف هو عملية الصيانة 
الوحيدة  التي عادة ما تكون الزمة. 

قد يؤدي فشل الحفاظ على نظافة الفرن  
ا على  ًب إلى تشوه السطح مما قد يؤثر سل

عمر الجهاز وقد يتسبب في حدوث 
مخاطر متعددة.

ال تستخدم أقمشة التنظيف التي تشتمل على 
أجزاء معدنية التي تجلي السطح  

أو ألياف التنظيف المعدنية أو 
أقمشة التنظيف المحببة أو ما 

شابه، والتي قد تتسبب في 
إتالف لوحة التحكم واألسطح 

لفرن. قم باستخدام إسفنجه  الداخلية والخارجية ل
لة بمنظف  ل لة بمنظف معتدل أو فوطة ورقية مب ل مب

الزجاج. قم بوضع منظف الزجاج على فوطة 
ورقية.

ال تقم برشه  مباشرة على الفرن.

قم على فترات منتظمة،  خاصة في حالة 
وجود آثار انسكاب، بإخراج القرص 
الدوار ودعامة القرص الدوار ومسح 

تنظيفها. قاعدة الفرن ل

لتشغيل أثناء وجود القرص الدوار  تم تصميم هذا الفرن  ل
في موضعه.

ال تقم  بتشغيل الميكروويف عند إخراج القرص 
لتنظيف. الدوار ل

قم باستخدام منظف معتدل  وماء وقطعة قماش ناعمة 
لباب  لتنظيف األسطح الداخلية والجانب األمامي والخلفي ل

وفتحة الباب.

ال تسمح بتراكم الشحوم  وأجزاء الطعام حول الباب.

للتخلص من البقع العنيدة،  قم بغلي كوب من الماء في 
الفرن لمدة 2 أو 3 دقائق. سيعمل البخار على تخفيف 

بقع. حدة ال

ال تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار  
عند تنظيف فرن الميكروويف 

الخاص بك.

تعمل إضافة بعض من عصير الليمون  على كوب من 
الماء ووضع هذا الكوب على القرص الدوار وتركه عدة 
دقائق ليغلي على التخلص من الروائح الكريهة داخل 

الفرن.

آمن للغسيل في غسالة األطباق:

دعامة القرص الدوار.

القرص الدوار الزجاجي.

الصيانة والتنظيف



AR

14

إذا لم يعمل الفرن،  فال تقم باالتصال بالخدمة الخدمة إال 
ية: ال ت بعد قيامك بإجراء الفحوص ال

ɳ  تأكد من أن القرص الدوار ودعامة القرص الدوار  في ال
موضعها.

ɳ .إدخال القابس  بشكل صحيح في المقبس الحائطي
ɳ .إغالق الباب  بشكل صحيح
ɳ .تأكد من توفر الطاقة التحقق من الفيوز  وال
ɳ .لفرن التحقق من توفر  تهوية كافية ل
ɳ  انتظر لمدة 10 دقائق، ثم حاول تشغيل الفرن مرة

أخرى.
ɳ .قم بفتح الباب ثم إغالقه  قبل إعادة المحاولة

زهذا من شأنه تفادي المكالمات   غير الضرورية والتي 
يها.   سيتم محاسبتك عل

عند االتصال لغرض الخدمة، برجاء ذكر رقم المسلسل 
ورقم نوع الفرن الخاص بك )انظر ملصق الخدمة(. قم 

بمراجعة كتيب الضمان للمزيد من اإلرشاد.

إذا كان سلك التيار الكهربائي بحاجة إلى استبدال  
تيار  فيجب استبداله بسلك ال

الكهربائي األصلي فقط، والذي 
تابعة  يتوفر عبر منظومة الخدمة ال

قيام باستبدال سلك  نا. يجب ال ل
تيار الكهربائي بواسطة فني  ال

خدمة مدرب فقط.

يجب القيام بالخدمة بواسطة فني 
خدمة مدرب فقط.  من الخطورة أن 
يقوم أي شخص غير مدرب بإجراء 

أي خدمة أو إصالحات تتضمن 
خلع أي غطاء يحمي من التعرض 

لطاقة الميكروويف.
ال تزيل أي غطاء.

دليل التغلب على األعطال

من الممكن إعادة تدوير صندوق  
الكامل كما هو محدد  تعبئة ب ال

بواسطة رمز إعادة التدوير. 
ية  إتباع القوانين المحل قم ب

لتخلص من المنتج. حافظ على  ل
مواد التغليف الخطرة )األكياس 
البالستيكية والبوليستيرين وما 
ًدا عن متناول األطفال. شابه( بعي

 هذا الجهاز  مميز حسب المواصفة األوروبية
ائية  EU/19/ 2012  بشأن التخلص من األجهزة الكهرب
تأكد من التخلص  واإللكترونية )WEEE(. من خالل ال

من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع 
بيئة وصحة اإلنسان، التي  بية المحتملة على ال نتائج السل ال

قد تنتج بخالف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا 
المنتج.

هذا الرمز  الموجود على المنتج 
أو على المستندات المرافقة 

لمنتج يشير إلى أن هذا الجهاز  ل
ال يجوز التعامل معه على أنه 
من المخلفات المنزلية. وبدالً 

من ذلك يجب تسليمه إلى مركز 
تجميع مناسب إلعادة تدوير 

ائية واإللكترونية.  األجهزة الكهرب
يجب أن يتم  التخلص من الجهاز 

بيئية  لوائح ال اً ل ق القديم طب
ية الخاصة بالتخلص من  المحل

نفايات. ال
لمزيد من التفاصيل  عن معالجة 

هذا المنتج واستعادته وإعادة تدويره يرجى االتصال 
ية المختصة أو خدمة التخلص من المخلفات  بالجهة المحل

ية أو المحل الذي اشتريت منه الجهاز. المنزل
تيار الكهربائي  قبل التخلص من الجهاز،  قم بقطع سلك ال

تيار الكهربائي. حتى يتعذر توصيل الجهاز بمصدر ال

نصائح بيئية
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تقريبيالكميةاالختبار الوعاءمستوى الطاقةالوقت ال
 بيركس 7503.220 وات10 دقائق750 جم12.3.1
 بيركس 7503.827 وات5 دقائق ونصف 475 جم12.3.2
 بيركس 7503.838 وات15 دقيقة900 جم12.3.3
انية500 جم 13.3 Jet Defrostدقيقتين و40 ث

بيانات حول اختبار أداء التسخين

.IeC 60705 وفقاً للمواصفة
قامت اللجنة الدولية للتقنّيات الكهربائية  بتطوير مقياس الختبار أداء التسخين ألفران الميكروويف المختلفة. نوصي 

تالي لهذا الفرن: ال ب
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