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استكشاف األعطال وإصالحها
عليك أوًال بتجربة الحلول المقترحة هنا لتجنب تكلفة االتصال بمركز الخدمة.

الحلول األسباب المحتملة المشكلة
يجب التوصيل بمأخذ تيار مؤرض. عدم توصيل كبل الطاقة. ال يتم التشغيل

استبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. في حال استمرار المشكلة، 
اتصل بأحد فنيي الكهرباء.

انفجار المنصهر المنزلي أو تعطل قاطع 
الدائرة الكهربائية.

ادفع المفتاح للداخل قبل تدويره على إعداد ما. عدم ضبط مفتاح التحكم بصورة 
صحيحة.

لن يعمل سطح الطهي

استخدم أواني طهي ذات حجم مساٍو لمنطقة الطهي على سطح الفرن 
أو العنصر أو الشعلة العلوية. يجب أال تزيد مساحة أواني الطهي عن 

½ بوصة (1.3 سم) عن منطقة الطهي.

أواني الطهي ليست ذات الحجم المناسب. درجة حرارة مرتفعة حول أواني 
الطهي فوق سطح الطهي

راجع قسم ”استخدام سطح الطهي“. ضبط مفتاح التحكم على درجة حرارة 
غير صحيحة.

نتائج الطهي على سطح الطهي 
ليست كما هي متوقعة

قم بضبط استواء الفرن. انظر إرشادات التركيب. الفرن غير مستو.

قم بضبط استواء الفرن. انظر إرشادات التركيب. الفرن غير مستو. نتائج طهي الفرن ليست كما 
تحقق جيًدا من وصفة الطبخ في كتيب الطهي.هي متوقعة درجة الحرارة المعينة غير صحيحة.

انظر قسم ”تحديد موضع األرفف وأواني الطهي“. األرفف غير موضوعة على النحو 
الصحيح.

انظر قسم ”تحديد موضع األرفف وأواني الطهي“. ال يوجد تدوير مناسب للهواء حول أواني 
الطهي.

تحقق من استواء العجين في المقالة. العجين غير موزع بالتساوي في المقالة.
اضبط وقت الطهي. طول وقت الطهي المستخدم غير صحيح.

قد يؤدي إلقاء نظرة على الفرن في تسرب الحرارة ما يتسبب في إطالة 
وقت الطهي.

باب الفرن مفتوح أثناء الطهي.

حرك الرف إلى موضع أعلى في الفرن. الرف قريب من شعلة الخبز، مما يجعل 
العناصر المخبوزة ذات لون بني داكن 

من األسفل.
استخدم رقائق األلومنيوم لتغطية حافة الطبقة المقرمشة و/أو تقليل درجة 

حرارة الخبز.
نضوج الطبقة المقرمشة للفطير بسرعة 

كبيرة.

الملحقات
.Whirlpool لترتيب أي من هذه الملحقات، يرجى االتصال بموزع قطع غيار خدمة

منظف نافذة الغاز ومقالة التقطير
31617A  رقم القطعة

شواية الطعام
4396096RB رقم القطعة

مقالة الشواء البورسلين والشواء
رقم القطعة 4396923

مقالة الشواء المتميزة ورف التحميص
W10123240 رقم القطعة

افات تنظيف سطح الفرن نشَّ
(موديالت الزجاج والسيراميك) 

رقم القطعة 31609

مكشطة سطح الفرن
(موديالت الزجاج والسيراميك) 

WA906B رقم القطعة

منظف الجرانيت ومادة التلميع
W10275756 رقم القطعة

مجموعة وحدة التعبئة
(الموديالت ذات ملف التسخين)

رقم القطعة 242905

مجموعة العناية بسطح الفرن
(موديالت الزجاج والسيراميك)

(تشتمل على منظف وأدوات حماية 
ومكشطة وحشوات طالء)

رقم القطعة 31605

أداة حماية سطح الفرن
(موديالت الزجاج والسيراميك) 

رقم القطعة 31463
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زجاج الباب:
ال تستخدم المنظفات الكاشطة أو القاسية أو المكاشط المعدنية الحادة في تنظيف 
زجاج باب الفرن ألنها يمكن أن تخدش السطح مما قد يؤدي إلى كسر الزجاج.

مفاتيح تحكم سطح الطهي
تجنب استخدام منظفات كاشطة من الصلب أو الصوف أو منظف الفرن لتجنب 

تلف مفاتيح تحكم سطح الطهي.
تجنب غمس مفاتيح التحكم. تأكد عند استبدال المفاتيح أنها في وضع إيقاف 

التشغيل.
تجنب إزالة موانع التسريب تحت المفاتيح في بعض الموديالت.

طريقة التنظيف:
الصابون والماء:   

اسحب المفاتيح إلى الخارج من لوحة التحكم إلخراجها.

لوحة التحكم والطبقة الخارجية لباب الفرن
تجنب استخدام منظفات كاشطة أو نشافات صلب وصوف أو قطع قماش غسيل 

محببة أو مناشف ورقية كاشطة لتجنب تلف لوحة التحكم.
طريقة التنظيف:

  منظف زجاج أو قطعة قماش ناعمة أو إسفنج: 
استخدم منظف زجاج على قطعة قماش ناعمة أو إسفنج وليس على لوحة 

التحكم مباشرة.

ملفات التسخين (في بعض الموديالت)
طريقة التنظيف:

  قطعة قماش رطبة: 
تأكد من إيقاف تشغيل مفاتيح التحكم وأن ملفات التسخين باردة.

تجنب التنظيف أو الغمس في الماء. سيتم إزالة البقع عندما تكون المياه ساخنة.

طاسات اللهب (في بعض الموديالت)
قبل إجراء عملية الفك أو االستبدال لملفات التسخين وطاسات اللهب، تأكد من 

أنه قد تم تبريدهما وأن مفاتيح التحكم في وضع إيقاف التشغيل.
قم بنزع ملف التسخين عن طريق دفع حافته في اتجاه الوعاء. وقم برفعه 

لمستوى يكفي لتنظيف طاسة اللهب. اسحبه بشكل مستقيم إلخراجه. قم برفع 
طاسة اللهب.

طريقة التنظيف:
طاسات اللهب المصنوعة من الكروم

قم بغسلها كثيًرا في مياه دافئة وبها صابون. (ال يوصى بغسل طاسات الكروم 
في غسالة أطباق). من الممكن استخدام منظف كاشط معتدل وأداة حك 

بالستيكية إلزالة البقع الصعبة.
وبالنسبة للطاسات شديدة االتساخ، ضع منشفة ورقية مغموسة في أمونيا على 

البقع وانقعها لفترة قصيرة ثم حك برفق باستخدام أداة الحك البالستيكية.

األسطح تحت سطح الطهي (في بعض الموديالت)
يتم حمل سطح الطهي الملفوف حتى يتم تنظيف أسفله بسهولة. قم برفع سطح 
الطهي من الجانبين األماميين حتى تستقر في مكانها. تجنب فك سطح الطهي 

لتفادي إلحاق الضرر بالفرن.
طريقة التنظيف:

  ينبغي تنظيف السوائل المسكوبة بأسرع وقت ممكن، كما ينبغي أال يتم 
السماح ببقاء البقع تحت ملفات التسخين.

  استخدم منظف زجاج أو منظف سائل معتدل مع منشفة ورقية رطبة أو 
افة حك غير كاشطة. إسفنج أو نشَّ

من الممكن وضع أوراق من رقائق األلومنيوم تحت سطح الموقد لمنع وصول 
السوائل المسكوبة من الوصول إلى صندوق اللهب.

تجويف الفرن
ينبغي تنظيف السوائل المسكوبة من األطعمة عندما يبرد الفرن. تتفاعل 

األطعمة عند درجات حرارة عالية مع البروسلين ومن الممكن أن ينتج عن 
ذلك وجود بقع أو خدوش أو تشويهات أو بقع بيضاء باهتة.

افة حك بالستيكية غير كاشطة ومنظف كاشط معتدل  من الممكن استخدام نشَّ
داخل تجويف بارد.

اتبع التعليمات الواردة على العبوة في حال استخدام منظفات فرن تجارية.

أرفف الفرن
طريقة التنظيف:

افة الصلب والصوف   نشَّ

  بالنسبة لألرفف التي تغير لونها وأصبح من الصعب تحريكها، فيمكن 
وضع طبقة رقيقة من الزيوت النباتية إلى موجهات األرفف مما يساعد 

على تحريكها.

درج التخزين
تأكد أن درج التخزين بارد وفارغ قبل بدء التنظيف.

طريقة التنظيف:
  منظف معتدل

يمكن أن تصبح أسطح درجة الحرارة الموجودة داخل درج التخزين عالية عند 
استخدام الفرن وبعد استخدامه. 

مؤشر الفرن (متوافر مع بعض الموديالت)
لبدء االستبدال:

1.  انزع القابس أو افصل الطاقة.
2.   أدر غطاء اللمبة الزجاجية الموجودة خلف الفرن عكس اتجاه عقارب 

الساعة لفكها.
3.  أدر اللمبة عكس اتجاه عقارب الساعة لفكها من المقبس.

4.   استبدل اللمبة ثم أعد غطاء اللمبة بإدارته في اتجاه عقارب الساعة.
5.  قم بتوصيل الفرن أو أعد توصيل الطاقة.

مؤشر الفرن عبارة عن لمبة جهاز قياسية 40 وات. قبل إجراء عملية 
االستبدال، يرجى التأكد من برودة الفرن وسطح الفرن مع ضبط مفاتيح 

التحكم على وضع اإليقاف.
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فتحة الفرن
تقوم فتحة الفرن بإخراج الهواء الساخن والرطوبة من الفرن، لذا ينبغي أال يتم 
سدها أو تغطيتها، حيث قد يتسبب ذلك في سوء تدوير الهواء مما يؤثر بدوره 
على نتائج الطهي والتنظيف. تجنب وضع مواد البالستيك أو األوراق أو أي 

مواد أخرى من الممكن أن تذوب أو تحترق بالقرب من فتحة الفرن.
من الممكن استخدام ملفات التسخين عندما يكون الفرن قيد االستخدام طالما أن 

أواني الطهي ال تمتد أكثر من ½ بوصة (1.3 سم) فوقها. 

A

A.  فتحة الفرن

الخبز والتحميص
قم باآلتي للخبز أو الشواء:

1.  اضغط للداخل على مفتاح التحكم في الفرن وأدره على إعداد درجة 

الحرارة المطلوبة. يضيء مؤشر تسخين الفرن ويظل في حالة إضاءة إلى 
أن يصل الفرن إلى درجة الحرارة المعينة.

2.  ضع الطعام في الفرن. يضيء عنصر الخبز وينطفئ لالحتفاظ بدرجة 

حرارة الطهي. وسوف يضيء مؤشر تسخين الفرن وينطفئ مع العنصر.
أدر مفتاح التحكم بالفرن على وضع إيقاف التشغيل عند االنتهاء من الطهي.  .3

قبل عمليتي الخبز والشواء، قم بوضع األرفف وفًقا لقسم ”وضع األرفف 
وأواني الخبز“. ال يشترط أثناء عملية الشواء االنتظار حتى التسخين 

التمهيدي للفرن قبل وضع الطعام فيه، ما لم يوص بذلك في طريقة الطهي.

الشواء
ال يشترط التسخين التمهيدي للفرن قبل وضع الطعام فيه، ما لم يوص بذلك 

في طريقة الطهي. قم بوضع الطعام على الشبكة في إناء الشواء ثم ضعه في 
منتصف رف الفرن. أغلق الباب إلى وضع إيقاف الشواء لضمان درجة 

حرارة مالئمة للشواء.

اتبع اآلتي للقيام بعملية الشواء:
1.  اضغط للداخل وأدر مفتاح التحكم في الفرن لضبط المؤشر على درجة 

حرارة منخفضة أو مرتفعة.
2.  أدر مفتاح التحكم بالفرن على وضع إيقاف التشغيل عند االنتهاء من الشواء.

تستخدم عملية الشواء حرارة متوهجة مباشرة لطهي الطعام. يسمح تغيير درجة 
الحرارة أثناء عملية الشواء العادية بمزيد من التحكم الدقيق لعملية الطهي. فكلما 
كانت درجة الحرارة أقل كانت عملية الطهي أبطأ. يؤدي تقطيع اللحمة والسمك 

والدواجن إلى قطع أكثر سماكة وغير متساوية في الشكل إلى طهيها بصورة 
أفضل عند درجات حرارة شواء أقل.

  للحصول على أفضل النتائج، استخدم أواني وشبكة الشواء، فقد تم 
تصميمها لتفريغ العصارات وتجنب الطرطشة والدخان.

  إذا كنت ترغب في شراء أواني شواء، يمكنك طلب واحدة. يرجى 
الرجوع إلى الغالف للحصول على معلومات االتصال.

العناية بالفرن
التنظيف العام

مالحظة مهمة: قبل إجراء عملية التنظيف، يرجى التأكد من أن جميع مفاتيح 
التحكم في حالة إيقاف التشغيل وأن الفرن وسطح الموقد باردان. يرجى اتباع 

التعليمات الموجودة على الملصق الخاص بمنتجات التنظيف.
تجنب تنظيف الفرن بمنظف بخار.

يوجد ببعض الموديالت خاصية التنظيف الذاتي. قد تصبح األسطح أكثر 
سخونة عن المعتاد في ظل ظروف التنظيف الذاتي. 

قم بإبعاد األطفال أثناء دورة التنظيف الذاتي.
يوصى باستخدام صابون وماء وقطعة قماش ناعمة أو إسفنج أوًال ما لم يرد 

بخالف ذلك.

األسطح الخارجية المطلية بالبورسلين (في بعض الموديالت)
ينبغي تنظيف حاالت االنسكاب لألطعمة المحتوية على أحماض، مثل الخل 

والطماطم عندما يبرد الفرن كامًال فوًرا، حيث قد تؤثر على الطبقة الخارجية.
طريقة التنظيف:

  منظف زجاج أو منظف سائل معتدل أو نشافة تنظيف غير كاشطة: 
نظف برفق حول لوحة رقم الموديل والرقم التسلسلي نظًرا ألن الحك قد 

يتسبب في إزالة األرقام.

الفوالذ المقاوم للصدأ (في معظم الموديالت)
مالحظة: تجنب استخدام نشافات تنظيف مليئة بالصابون أو منظفات كاشطة 

أو منظف سطح الموقد أو نشافات الصلب والصوف أو قطع قماش غسيل 
محببة أو مناشف ورقية كاشطة؛ لتجنب إتالف األسطح المصنوعة من الفوالذ 

المقاوم للصدأ. فقد يلحق التلف بهذه األسطح حتى مع استخدامها لمرة واحدة 
أو مرات محدودة.
طريقة التنظيف:

احرص على الحك في اتجاه الحبيبات لتجنب التلف.
  المنظف السائل أو المنظف المستخدم في جميع األغراض: 

اشطف باستخدام مياه نظيفة وقطعة قماش جافة وناعمة وخالية من النسالة.

دهان الميتاليك (في معظم الموديالت)
تجنب استخدام منظفات كاشطة ومنظفات تحتوي على مواد تبييض ومزيالت 

الصدأ أو األمونيا أو هيدروكسيد الصوديوم، فقد تتسبب في وجود بقع على 
سطح الدهان.
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استخدام سطح الطهي
 تحذير

خطر نشوب الحريق
قم بإيقاف تشغيل جميع مفاتيح التحكم عند الطهي.

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى الوفاة أو اندالع حريق.

من الممكن ضبط مفاتيح التحكم في أي مكان بين درجات HI (مرتفع) 
وLO (منخفض) ثم اضغط للداخل وأدر المفتاح.

تذكر: قد تصبح منطقة سطح الطهي ساخنة بأكملها عندما يكون سطح 
الطهي قيد االستخدام.

ملفات التسخين وطاسات اللهب
يجب أن تكون ملفات التسخين مستوية للحصول على أفضل نتائج في عملية 

الطهي. تعكس طاسات اللهب، عندما تكون نظيفة، الحرارة إلى أواني الطهي، 
كما أنها تساعد في حجز السوائل المسكوبة.

يجب أال تمتد أواني الطهي مسافة أكبر من ½ بوصة (1.3 سم) على ملف 
السخان، فإذا لم تكن أواني الطهي مستوية أو كانت كبيرة جدًّا في الحجم، 

فقد ينتج عنها تجاوز في درجة الحرارة، مما يجعل طاسة اللهب تغير لونها.

مؤشر تشغيل سطح الطهي
يوجد مؤشر تشغيل سطح الطهي على وحدة التحكم، فعند تشغيل أي مفتاح 

من مفاتيح التحكم الموجودة على وحدة التحكم، فسوف يضيء مؤشر تشغيل 
سطح الموقد.

استخدام الفرن
مفتاح تشغيل الفرن (في بعض الموديالت)

يقع مفتاح تشغيل الفرن في أعلى الجانب األيسر للفرن في الموديالت التي 
تحتوي على مفاتيح تحكم موجودة في اللوحة الخلفية للفرن. أما في الموديالت 
التي تحتوي على مفاتيح تحكم موجودة في اللوحة األمامية للفرن، فإن مفتاح 

تشغيل الفرن يوجد في الجانب األيسر من وحدة التحكم األمامية.

يعد انبعاث روائح أو وجود أبخرة أمًرا عادًيا عند استخدام الفرن في المرات 
األولى أو عند اتساخه بشدة.

مالحظة مهمة: تؤثر األبخرة المنبعثة تأثيًرا بالًغا على صحة بعض الطيور، 
فقد يسبب تعرض بعض أنواع هذه الطيور لألبخرة إلى وفاتها. لذا، احرص 

دائًما على نقل الطيور إلى غرفة أخرى مغلقة وجيدة التهوية.

مصباح مؤشر تسخين الفرن
يضيء مصباح مؤشر تسخين الفرن -الموجود في وحدة التحكم- عند تشغيل 

خاصية الخبز أو الشواء.

رقائق األلومنيوم
تجنب تغطية أرفف الفرن كاملة بالفويل للحصول على أفضل نتائج في 

عملية الطهي؛ نظًرا ألنه ينبغي أن يكون الهواء قادًرا على التحرك بُحرّية.
مالحظة مهمة: تجنب تبطين أسفل الفرن بأي نوع من أنواع الفويل أو 

البطانات؛ وذلك لتجنب إتالف الملمس النهائي ألسفل الفرن بشكل دائم.

تحديد أماكن أرفف وأواني الخبز
أوضاع الرف

الرف 5: خبز محمص أو الشواء أو األطعمة غير الدهنية.
الرف 4: يستخدم في عمليتي الخبز والشواء في رفين.

الرف 3: الكثير من المخبوزات في أواني كعك بالمربى أو لوح كعك صغير 
أو األطعمة المجمدة. قطع الدجاج المشوي.

الرف 2: قطع اللحم الصغيرة المشوية والفطائر والكسرولة والكعك بالموز 
والخبز في رفين.

الرف 1: قطع اللحم الكبيرة والدواجن المشوية.
الطهي متعدد األرفف

رفان: استخدام موضعي الرف 2 و4.
خبز الكعك على رفين

للحصول على أفضل النتائج عند خبز الكعك على رفين، ينصح باستخدام 
الرفين 2 و4 للخبز. وضع الكعك على الرفين كما هو موضح.

مالحظة مهمة: تجنب وضع األطعمة أو أواني الخبز على باب الفرن أو أسفله 
مباشرة؛ وذلك لتجنب إتالف ملمس البورسلين النهائي للفرن بشكل دائم. 

أواني الخبيز 
ينبغي أن يكون الهواء الساخن قادًرا على الدوران لطهي األطعمة بشكل متساو. 
اترك مساحة 2 بوصة (5 سم) حول أواني الخبز وجدران الفرن. تأكد من عدم 

وجود أواني الخبز فوق بعضها مباشرة.

أرفف
ضع الرفوف في أماكنها الصحيحة قبل تشغيل الفرن.  

ال تقم بتحريك األرفف وأواني الخبز فوقها.  

تأكد من استواء األرفف.  

لنقل أحد األرفف، قم بسحبه حتى موضع اإليقاف وقم برفع الحافة األمامية ثم 
اسحبه للخارج. استخدم الشكل البياني والمخططات التالية كدليل.

1
2
3
4
5
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إرشادات مهمة للسالمة
  البطانات الواقية – ال تستخدم رقائق األلومنيوم لتغطية مقالي التنقيط أو 

المناطق السفلية للفرن باستثناء األماكن الموصى بها في الدليل. قد يؤدي 
عدم تركيب هذه البطانات على النحو الصحيح إلى حدوث صدمة كهربائية 

أو حريق.
  أواني الطهي المزججة – هناك أنواع معينة من الزجاج، مثل الزجاج/ 

السيراميك أو الخزف والفخار، أو أي أواني أخرى مزججة تكون مناسبة 
لالستخدام فوق الفرن دون تعرضها للكسر نظًرا لحدوث تغيير مفاجئ 

في درجة الحرارة.
  ينبغي تدوير مقابض األواني للداخل وليس تمديدها خارج وحدات السطح 

القريبة – لتقليل خطر الحروق واشتعال المواد القابلة لالشتعال واالنسكاب 
نظًرا لحدوث تالمس غير مقصود مع األواني، فينبغي وضع هذه األواني 

بحيث تكون للداخل وعدم تمديدها خارج وحدات السطح القريبة.
  تجنب نقع عناصر التسخين القابلة للفك – ينبغي عدم غمس عناصر 

التسخين في الماء.
  تجنب الطهي فوق سطح طهي مكسور – في حال كسر سطح الطهي، فقد 

تخترقه محاليل التنظيف والكميات المتساقطة مما ينشأ عنها مخاطر حدوث 
صدمة كهربائية. يرجى االتصال بفني متخصص فوًرا.

  نظف سطح الطهي بحرص – في حال استخدام إسفنج أو قطعة قماش مبللة 

لمسح السوائل المسكوبة على منطقة الطهي الساخنة، احرص على تجنب 
الحرق الناتج عن البخار، فقد ينتج عن بعض المنظفات أبخرة ضارة عند 

استخدامها على سطح ساخن.
  كن حريًصا عند فتح الباب - دع الهواء الساخن أو البخار يخرج قبل 

إخراج الطعام أو استبداله.
  تجنب تسخين حاويات األطعمة غير المكشوفة – فقد يتسبب تجمع الضغط 

في الحاوية إلى انفجارها وإحداث إصابة.
حافظ على عدم انسداد فتحات مواسير الفرن.  

  وضع أرفف الفرن – احرص دائًما على وضع أرفف الفرن في أماكنها 

الصحيحة عندما يكون الفرن بارًدا. في حال ضرورة تحريك الرف 
والفرن ساخًنا، ال تجعل قطعة القماش المستخدمة لحمل األواني الساخنة 

تالمس عنصر التسخين في الفرن.
  تجنب لمس عناصر التسخين أو األسطح الداخلية للفرن – فقد تكون 

عناصر التسخين ساخنة بالرغم من أنها داكنة اللون، وتصبح األسطح 
الداخلية للفرن ساخنة لدرجة تكفي إلحداث حروق. وأثناء استخدام الفرن 

أو بعده، تجنب لمس عناصر التسخين أو األسطح الداخلية له أو تجنب 
مالمسة القماش أو غيره من المواد القابلة لالشتعال لهذه العناصر إال 

إذا تم تركها فترة كافية لتبرد. وقد تصبح األسطح األخرى للجهاز ساخنة 
لدرجة تكفي إلحداث حروق – ومن بين هذه األسطح فتحات تهوية الفرن 
واألسطح القريبة من هذه الفتحات وأبواب الفرن وإطارات أبواب الفرن.

فيما يتعلق بنطاقات التنظيف الذاتي –
  تجنب تنظيف حشية الباب – نظًرا ألهميتها كمانع تسرب جيد. لذا، ينبغي 

الحرص على عدم حكها أو إتالفها أو تحريكها.
  تجنب استخدام منظفات الفرن – ينبغي أال يتم استخدام أي منظفات تجارية 

للفرن أو طبقة حماية داخلية للفرن في داخله أو حول أي جزء من أجزائه.
نظف األجزاء الواردة في الدليل فقط.  

  قبل التنظيف الذاتي للفرن – أخرج المشواة وغيرها من األواني.

  في األفران يجب إزالة التسريب الزائد قبل التنظيف.

بالنسبة للوحدات ذات غطاء للتهوية –
  نظف أغطية التهوية كثيًرا – نظًرا ألنه ينبغي عدم السماح بتراكم الشحم 

على الغطاء أو المرشح.
في حال طبخ الطعام على النار تحت الغطاء، قم بتشغيل المروحة.  

تحذير: للحد من خطر نشوب حريق أو وقوع صدمات كهربائية أو إصابة 
األفراد أو حدوث ضرر عند استعمال الفرن؛ اتبع هذه االحتياطات األساسية 

التي تتضمن ما يلي:
  تحذير: للحد من خطر االنقالب، يجب تثبيت الفرن عن طريق استخدام 

أجهزة منع االنقالب المناسبة. للتحقق من تثبيت األجهزة على النحو الصحيح، 
قم بتحريك الفرن لألمام، وتحقق من تثبيت الحامل باألرضية والحائط ثم أعد 

الفرن مرة أخرى بحيث تكون قدم الفرن الخلفية أسفل الحامل.
  تنبيه: ال تقم بتخزين األغراض المهمة لألطفال في حاويات فوق الفرن 

أو بخلفية الفرن – حيث قد يتعرض األطفال عند تسلقهم الفرن للوصول إلى 
هذه األغراض إلى إصابات بالغة.

  التركيب الصحيح – تأكد من تثبيت الفرن على النحو الصحيح وتأريضه 

عن طريق فني متخصص.
  تجنب مطلًقا استخدام الفرن لتدفئة أو تسخين الغرفة.

  ال تترك األطفال بمفردهم – ينبغي عدم تْرك األطفال بمفردهم أو دون 

مراقبة أثناء استخدام الفرن. وينبغي عدم السماح لهم مطلًقا بالجلوس أو 
الوقوف على أي جزء من الفرن.

  هذا الجهاز غير ُمعد لالستخدام من قبل من يعانون من إصابات أو أمراض 

بدنية أو حسية أو عقلية (بما فيهم األطفال) أو من يفتقرون إلى الخبرة 
والمعرفة، إال إذا تلقوا تعليمات حول االستخدام اآلمن لها، وتم ذلك تحت 

إشراف المسئولين عن سالمتهم.
  يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

  ارتداء مالبس مناسبة – ال يجب مطلًقا ارتداء مالبس فضفاضة أو واسعة 

أثناء استخدام الفرن.
  صيانة المستخدم – ال تقم بإصالح أو استبدال أي جزء من الفرن ما لم يوص 

بذلك في الدليل. يجب الرجوع إلى فني متخصص بالنسبة ألعمال الصيانة 
األخرى.

  التخزين داخل الفرن أو فوقه – ينبغي عدم تخزين المواد القابلة لالشتعال 

في الفرن بالقرب من وحدات السطح.
  ال تستخدم المياه مع حرائق الدهون – إخماد النيران أو ألسنة اللهب أو 

استخدم مواد كيميائية جافة أو طفايات حريق من نوع الرغوة.
  استخدم قطعة قماش جافة لحمل األواني الساخنة – قد يؤدي استخدام قطع 

قماش رطبة أو مبللة على أسطع ساخنة إلى حدوث حروق نتيجة البخار 
المتصاعد. ال تجعل قطعة القماش تالمس عناصر التسخين أثناء ارتفاع 

درجة حرارتها. ال تستخدم منشفة أو قطعة قماش كبيرة.
  ال تلمس وحدات السطح أو المناطق بالقرب منها – قد تكون هذه الوحدات 

ساخنة حتى وإن كانت قاتمة اللون. قد تكون الوحدات القريبة من السطح 
ساخنة بما يكفي لتسبب حروق. وأثناء استخدام الفرن أو بعده، تجنب 

لمس عناصر التسخين أو تجنب مالمسة القماش أو غيره من المواد القابلة 
لالشتعال لهذه العناصر إال إذا تم تركها فترة كافية لتبرد. من بين هذه 

المناطق سطح الطهي واألسطح المواجهة له.
  استخدم حجم وعاء مناسب – الفرن مجهز بوحدة أو أكثر من وحدات السطح 

بأحجام مختلفة. اختر أوعية مسطحة من األسفل وكبيرة بما يكفي لتغطية 
عنصر التسخين لوحدة السطح. يؤدي استخدام أواني ذات حجم أصغر إلى 
تعريض جزء من عنصر التسخين إلى االتصال المباشر مما قد يؤدي إلى 
اشتعال المالبس. يؤدي االستخدام األمثل بالنسبة للوعاء المستخدم والشعلة 

إلى تحسين مدى الكفاءة والفعالية التي يمكن الحصول عليها.
  تجنب مطلًقا ترك وحدات األسطح دون مراقبة عند ضبطها على درجات 

الحرارة المرتفعة – يؤدي الغليان إلى تكوين أدخنة وترسبات دهنية قابلة 
لالشتعال.

 تحذير: تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال المصباح لتجنب احتمال 
حدوث صدمة كهربية.

  الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل 

للتحكم عن ُبعد.
  تأكد أن األواني العاكسة والمقالي في موضعها – قد يؤدي عدم وجود 

هذه األواني أو مقالي التنقيط أثناء الطهي إلى تلف األسالك أو المكونات 
الموجودة باألسفل.

يرجى االحتفاظ بهذه اإلرشادات
3



السالمة عند استخدام الفرن

2

إن سالمتك وسالمة اآلخرين أمر هام جدًّا
لقد وضعنا العديد من رسائل السالمة المهمة في هذا الدليل وعلى الجهاز الخاص بك. لذا احرص دائًما على قراءة رسائل السالمة وااللتزام بها.

هذا هو رمز تنبيه السالمة.  
ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتسبب في حدوث حاالت وفاة أو تسبب األذى لك ولآلخرين.  

  تظهر جميع رسائل السالمة عقب رمز تنبيه السالمة، وعقب إما كلمة ”خطر“ أو ”تحذير“. وتعني هاتان 
الكلمتان ما يلي:

قد تتعرض للوفاة أو اإلصابة البالغة في حالة عدم اتباعك على الفور   خطر
لإلرشادات التالية.

قد تتعرض للوفاة أو إلصابة بالغة في حالة عدم اتباعك اإلرشادات. تحذير

ستطلعك جميع رسائل السالمة على المخاطر المحتملة، وتدلك على كيفية الحد من فرصة التعرض لإلصابة، كما تدلك على ما قد يحدث في حالة عدم 
اتباع اإلرشادات.

 

حامل منع االنقالب
لن يتعرض الفرن لالنقالب أثناء االستخدام العادي، ومع ذلك قد يتعرض الفرن لالنقالب حال استخدام قوة زائدة لفتح الباب دون إحكام تثبيت حامل منع االنقالب 

على النحو الصحيح.

 تحذير
مخاطر انقالب الفرن

ا أم كباًرا. قد يسبب انقالب الفرن تعرض األفراد للموت سواء أكانوا صغارًَ
تأكد من أنه قد تم تركيب الحامل المانع لالنقالب على النحو الصحيح وتركيبه وفًقا إلرشادات التركيب.

أعد تركيب الحامل في حال تحرك الفرن من موضعه.
ال تقم بتشغيل الفرن دون تركيب الحامل وتثبيته جيًدا.

قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلرشادات إلى حدوث وفاة أو حروق بالغة لألطفال والكبار.

للتأكد من تركيب الحامل وتثبيته:
•  قم بتحريك الفرن لألمام.

•  انظر إذا ما كان الحامل مثبًتا بإحكام باألرضية أو الحائط.
•  قم بتحريك الفرن مرة أخرى حتى تكون قدم الفرن الخلفية أسفل الحامل.

•  انظر إرشادات التركيب لمعرفة التفاصيل.

التحذيرات الخاصة وفًقا لقانون والية كاليفورنيا 65:
تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة كيميائية أو أكثر معروف في والية كاليفورنيا أنها تسبب السرطان.

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مادة كيميائية أو أكثر معروف معروف في والية كاليفورنيا أنها تتسبب في حدوث تشوهات للمواليد والضرر 
للقدرة اإلنجابية.

قدم الفرن

حامل منع 
االنقالب



إرشادات المستخدم للفرن الكهربائي

شكًرا لشرائك هذا المنتج عالي الجودة. إذا واجهتك أي مشكلة غير موجودة في القسم الخاص باستكشاف األعطال وإصالحها، يرجى االتصال 
بالموزع الذي اشتريت منه الفرن الكهربائي أو شركة Whirlpool للخدمات المتخصصة.

ستحتاج إلى الموديل والرقم التسلسلي (الموجود على إطار الفرن خلف لوحة درج التخزين) باإلضافة إلى تاريخ الشراء.
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