


2



3

AR

عميلنا العزيز، 

نشكرك جزيال ونهنئك على إختيارك 
أحد منتجاتنا.

الشركة املنتجة

!! هــــــــام!! 
يجب أن تتم عملية تركيب اجلهاز 

وتوصيله على يد أشخاص مؤهلني 
مهنيا وبشكل يتوافق مع املعايير 

والقواعد املعمول بها في هذا اال. 
ميكن الدخول إلى لوحة (ا) بيانات 

وخصائص الفرن واإلطالع عليها أيضاً 
بعد تركيب اجلهاز. في لوحة البيانات 

هذه، التي ميكن رؤيتها مبجرد فتح 
باب الفرن، مت كتابة جميع البيانات 

التعريفية للجهاز، مثل الضغط 
واجلهد الكهربائي ونوعية الغاز التي 

مت ضبط اجلهاز عليها.
لذلك نرجوكم عمالئنا األعزاء أن 
تتبعوا بعناية تعليمات وارشادات 
وإقتراحات االستخدام الصحيح 

ملنتجاتنا.
وألن اجلهاز يتم تركيبه داخل أثاث 

.III فإنه ينتمى إلى الفئة

مت تصنيع هذا املنتج ليتم 
استخدامه في املنزل. ال تتحمل 

الشركة املنتجة أية مسؤلية 
في حالة تعرض األشخاص أو األشياء 

ألية أضرار أو تلفيات ناجتة عن خطأ 
في عملية تركيب اجلهاز أو نتيجة 

لالستخدام اخلاطئ أو غير الصحيح أو 
غير املسؤل للجهاز.

ال يجب استخدام اجلهاز من قبل 
أشخاص (مبا في ذلك األطفال) 

يعانون من نقص في قدراتهم 
اجلسدية أو أو احلسية أو العقلية وال من 

قبل األشخاص الذين يفتقرون إلى اخلبرة 
وإلى املعرفة الضروريني دون أن يكونوا 

حتت إشراف أحد األشخاص املسؤليني 
والذين هم على دراية بتعليمات 

وإرشادات استخدام اجلهاز وذلك من أجل 
سالمتهم وجتنيبهم التعرض لألذى أو 

اإلصابة. يجب مراقبة األطفال جيدا من 
أجل التأكد من عدم محاولتهم اللعب 

باجلهاز.
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تعليمات لفني التركيب 

قواعد تركيب اجلهاز 
(حتديد مكان التركيب والتهوية 

املوضعية)
القواعد والقوانني التي تنظم عملية 

تركيب وصيانة وعمل األجهزة التي 
تعمل بالغاز لالستخدام املنزلى هي 

كالتالي: 
طبقا للتوجيات احمللية السارية.

فيما يلى سنذكر مقتطفات من 
هذه القواعد والقوانني. للحصول 

على التعليمات واإلشارات التي لم 
ترد هنا، يجب االطالع تفصيليا على 
التعليمات والقوانني املذكورة أعاله.

حتديد مكان التركيب:
 (شكل 2) يجب أن يتم دائما تصريف 
عوادم عملية اإلحتراق بواسطة أجهزة 

شفط وبتوصيلها في أنابيب املداخن 
أو متصلة بشكل مباشر باخلارج. 

في حالة عدم وجود إمكانية 
الستخدام شفاط أدخنة، يُسمح 
باستخدام مروحة كهربائية، يتم 

تركيبها على النافذة أو على احلائط 
املواجهة

للخارج بحيث يتم تشغيلها في نفس 
الوقت الذي يعمل فيه الفرن شريطة 

أن يتم بكل دقة وصرامةإحترام 
ومراعاة القواعد والقوانني املتعلقة 

بنظام التهوية.

تهوية املكان: 

(شكل  2) إنه أمر البد منه في 
األماكن التي يتم فيها تركيب أجهزة 

تعمل بالغاز أن يكون هناك على 
األقل تيار هواء مساوي لكمية الهواء 

املستهلك أثناء عملية إحتراق الغاز 
املستهلك في العديد من األجهزة 

اتلفة.
لذلك يصبح من الضرورى، لتدفق تيار 

من الهواء في املكان، القيام بعمل 
بعض فتحات التهوية التي تلبي 

املتطلبات واملواصفات 
اآلتية: 

ا) تواجد قسم حر بإجمالى 6 سم2 
لكل كيلوات كحدّ أدنى لـ 100 سم2 

(ميكن زيادة إجمالى فتحات التهوية 
عن طريق زيادة مساحة الفتحة 

الفاصلة بني باب املكان وأرضية املكان
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نفسه)؛
ب) أن تكون موجودة في اجلزء السفلي 

من أحد احلوائط اخلارجية بحيث من 
املفضل أن تكون مواجهة للجزء الذي 
توجد به فتحة تفريغ الغازات الناجتة 

عن عملية اإلحتراق؛
ج) يجب أن يتم إختيار مكان هذه 

الفتحات بطريقة تتجنب انسدادها، 
وفي حالة وجودها على احلوائط 

اخلارجية، يجب أن تكون فيه محمية 
بأغطية حماية مناسبة أو شبكات 

معدنية ...الخ، يتم وضعها على 
اجلهة اخلارجية من احلائط مع مراعاة 

األبعاد الصحيحة.
في حالة تركيب مروحة تهوية لتفريغ 
الهواء الفاسد من املكان، فإن فتحات 
التهوية وتغيير الهواء يجب أن تضمن 

مرور الهواء على األقل بنسبة 35 
سم2\ساعة لكل كيلوات من قوة 

اجلهاز الذي مت تركيبه في املكان.

توصيل الغاز
ميكن أن يعمل الفرن بالغاز الطبيعى 

(امليثان) أو بالغاز السائل (غاز البترول 
املسال GPL)، وميكن بسهولة القيام 
بعملية التحويل من استخدام نوعية 

غاز إلى نوعية أخرى ، كما سيتم 
شرحه في الفصول الالحقة.

يجب أن يقوم بعملية التوصيل 
بشبكة التوزيع فقط من قبل 

أشخاص مؤهلني وطبقا حملددات 
وشروط القواعد والقوانني

احمللية السارية.
في حالة أن سيتم تغذية اجلهاز 

بالغاز السائل (غاز البترول املسال 
GPL ) املوجود في أسطوانات الغاز، 
يجب اسخدام منظم ضغط طبقا 

للتوجيات احمللية السارية.

توصيل األنبوب املعدني 
ميكن أن تتم عملية توصيل الغاز عن 

طريق أنبوب معدني صلب مطابق 
للتوجيات احمللية السارية بحيث يتم 
تثبيته بقوة وإلتحام بكوع التوصيل 

”G“ (شكل  3) أو، عن طريق 
استخدام أنبوب مرن من الصلب غير 
قابل للصدأ وبطبقة مستمرة، طبقا 

للتوجيات احمللية السارية بطول 2 متر 
كحد أقصى.

كوع التوصيل ”G“ وحشوة منع 
التسرب املطاطية ”C“ مزودان 

كملحقات تشغيلية مصاحبة 
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للجهاز وهما مطابقان للتوجيات 
احمللية السارية.

هــــــــام: 
 “G” بالنسبة لتوجيه كوع التوصيل

باشر العمل باستخدام مفتاحني.
بعد حتديد اإلجتاه املرغوب فيه، قم 
 “A” بتثبيت صامولة الربط بقوة

(شكل 3). 

انتبه! – هام: 
في نهاية عملية توصيل اجلهاز 
بشبكة توزيع الغاز (أو توصيل 

اجلهاز بأسطوانة الغاز املسال)، 
البد من فحص عملية توصيل 

وإغالق الوصالت باستخدام 
محلول املاء والصابون، وال تستخدم 

ابدا شعلة لهب.
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التحويل إلى نوعية 
أخرى من الغاز 

قبل القيام بالتحويل الستخدام 
نوعية أخرى من الغاز، تأكد من نوعية 
الغاز التي مت ضبط اجلهاز  ليعمل بها. 

(عالمة الصقة (شكل 1) موجودة 
على اجلهاز).

قم بفصل التيار والضغط عن اجلهاز؛
بالنسبة لقطر احملقن، يرجى االطالع 

على جدول محاقن التركيب.

استبدال محقن
املوقد السفلي

1) قم بنزع لوحة غطاء حماية 
املوقد (انظر استخراج غطاء احلماية 

صفحة 44).
2) قم بفك براغى تثبيت موقد الفرن 

ثم قم باستخراجه من الدعامة 
باإلضافة إلى العنصر احلرارى وإلى 

شمعة اإلحتراق. (شكل 5) 
3) قم بنزع احملقن من الوصلة مبفتاح 

أنبوبى مقاس 7 (شكل 6) 
4) قم بتثبيت احملقن اجلديد بشكل 

جيد (القطر باألجزاء املئوية من 
املليمتر مختومة على احملقن) مع 
ضرورة اإلنتباه إلى اإلدخال الدقيق 

للشريحة امللولبة.
5) قم بتركيب املوقد باتباع اإلجراءات 
املذكورة في النقطة 2 ولكن بشكل 

عكسى.
6) قم بإعادة تركيب غطاء احلماية 

في مكانه الصحيح.
7) ضبط احلدّ األدنى من الشعلة 

(انظر التعليمات املوجودة في 
الصفحة 16).
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جدول احملاقن 
مت تسجيل األقطار واألبعاد على احملقن 

باألجزاء املئوية من املليمتر. 

AR

موقد  نوعية 
الغاز 

ضغط
م بار

أدنى قوة/
أقصى قوة

م بار

السعة احلرارية 
االسمية 
كيلوات استهالك

 Ø احلواقن 
 100\1

مم

فرن

شواية

أدنى قوة/
أقصى قوة

كيلوباسكال

2.0/3.0
2.5/3.5

2.0/3.0
2.5/3.5
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ضبط احلدّ األدنى في حالة 
التحويل إلى نوعية أخرى من 

الغاز 

ابدأ بفك اللوحة األمامية 
- بالنسبة للوحة األمامية غير 

القابلة للصدأ، قم بفك زوجي براغي 
التثبيت اخللفيني.

- بالنسبة للواجهات األمامية 
الزجاجية، قم بفك حلقتي الغلق 
والتثبيت املوجودتني حتت املقبض.

التحويل من الغاز الطبيعي إلى 
الغاز املسال 

بعد القيام بنزع اللوحة األمامية، قم 
بإدخال مفك براغي عبر فتحة اجلدار 

األمامي للوحة أجهزة القياس ثم قم 
بلف البرغي  A اخلاص بالضبط في 

(A  شكل) اجتاه عقارب الساعة

التحويل من غاز البترول السائل إلى 
الغاز الطبيعي

بعد القيام بنزع اللوحة األمامية، 
قم بإشعال الفرن باستخدام 

الترموستات املضبوط على 250 
درجة مئوية ملدة 10 – 15 دقيقة 

على األقل.ثم بعد ذلك قم بلف 
الترموستات على احلدّ األدنى. ثم قم 
 A بلف البرغي اخلاص باملمر الفرعي

بعكس اجتاه عقارب الساعة حتى 
رؤية شعلة خفيفة ولكنها ثابتة.

تأكد من أنه بغلق وفتح باب الفرن 
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بشكل متكرر ال تنطفئ الشعلة. 

في حالة إنطفاء الشعلة قم بزيادة 
مستوى احلدّ األدنى قليال. 

بعد إمتام عملية التحويل إلى نوعية 
أخرى من الغاز، يجب تصحيح لوحة 

بيانات اجلهاز لتسجيل البيانات 
اجلديدة (نوعية وضغط الغاز اجلديد). 

(شكل 1). 

استبدال محقن
شواية الغاز 

1) قم بفك برغي تثبيت املوقد 
املوجود في اجلزء العلوي األمامي من 

جتويف الفرن.
2) قم باستخراج املوقد من مكانه 

مع إزالة مكوناته احلرارية.
3) قم بإزالة احملقن باستخدام املفتاح 

األنبوبي مقاس 7 مليمتر.
4) قم بتثبيت احملقن اجلديد التي 

يجب أن يكون قطره هو نفس القطر 
املوضح في اجلدول املوجود في 

الصفحة رقم 14.
5) قم بإعادة إدخال املوقد في مكانه 

ثم قم بتثبيته بالبرغي. 
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مكان تركيب الفرن 

ميكن تركيب الفرن حتت موقد الطهي 
املسطح أو في العمود. يجب أن تكون 

أبعاد مكان تركيب الفرن مطابقة ملا 
هو موجود في الشكل 7.

يجب أنتكون مادة اآلثاث مقاومة 
للحرارة. يجب أن يكون الفرن موضوع 

في املنتصف بالنسبة جلدران اآلثاث 
كما يجب تثبيته بالبراغي ومراسي 

البراغي املزودة مع الفرن.
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التوصيل 

بالتيار الكهربى 

قبل القيام بتوصيل اجلهاز بالتيار 
الكهربى يجب التأكد من أن: 

قبل القيام بتوصيل اجلهاز بالتيار 
الكهربائي، يجب التأكد من أن: 

- موصفات شبكة التيار مطابقة 
للمواصفات احملددة واملشار إليها في 

لوحة الرقم التسلسلي املوجودة في 
اجلزء األمامي من الفرن؛

- شبكة التيار مؤرضة بشكل فعال 
زطبقا للقواعد والقوانني املعمول بها 

في هذا الشأن.
تأريض اجلهاز الكهربائي هو  شيء 

إجباري قانونياً. 
حتت أي حال من األحوال ال يجب 
تتجاوز درجة حرارة كابل توصيل 

التيار الكهربائي مستوى ال 50 درجة 
مئوية أو ملستوى درجة حرارة البيئة 

احمليطة.
في حالة وجود جهاز ثابت ليس به 
كابل توصيل تيار كهربائي وقابس، 
أو في حالة وجود جهاز أخر يضمن 
عملية فصل التيار الكهربائي عن 
الشبكة، مبسافة فتح للموصالت 

التي تسمح 
بفصل التيار بشكل كامل في حاالت 

 ،III زيادة اجلهد من املستوى

أنواع الكابالت وأدنى قطر لها
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فإن أجهزة فصل التيار يجب 
أن تكون موجودة في شبكة التغذية 
بالتيار الكهربى وذلك طبقا لقواعد 

وضروريات التركيب.
عند تركيب اجلهاز، يجب أن يتمكن 

املستخدم من الوصول بسهولة إلى  
مقبس التيار أو قاطع التيار أحادي 

األقطاب.

مالحظة هامة: ال تتحمل الشركة 
املصنعة أية مسئولية في حالة عدم 

مراعاة وإحترام ما سبق ذكره في 
األعلى وفي حالة عدم إتخاذ اإلجراءات 

الوقائية ضد احلوادث والطوارئ.
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تعليمات وارشادات 
خاصة باملستخدم

االستخدام األول
 

يجب تنظيف الفرن جيدا باستخدام 
املاء والصابون ثم إعادة شطفه بعد 
ر اجلانبية في  ذلك بعناية. إلزالة األطُ
األفران ملساء اجلوانب اتبع الطريقة 

املوضحة في الشكل.
قم بتسخني الفرن حلوالي 30 دقيقة 
على أعلى درجة حرارة؛ بهذه الطريقة 

سوف يتم إزالة كل بقايا شحوم 
التصنيع التي قد تتسبب في روائح 

غير مستساغة أثناء عملية الطهي.

هــــــــام: 
كاحتياط لألمان، قم دائما قبل القيام 
بأى عملية تنظيف للفرن بنزع قابس 
الفرن من مقبس التيار الكهربائي أو 

قم بنزع خط التغذية الكهربائية من 
اجلهاز. جتنب أيضا استخدام أية مواد 

حمضية أو قلوية (عصير الليمون 
أو اخلل أو امللح أو الطماطم ...الخ). 

جتنب استخدام منتجات الكلور أو 
احلمضيات أو احلاكة خاصة لتنظيف 

اجلوانب املطلية.
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ألواح الكاتاليتيك ذاتية 
التنظيف 

ميكن في أفراننا ملساء اجلدران وفي 
داخل الغطاء الداخلي، تركيب ألواح 

ذاتية التنظيف لتغطية اجلوانب.
هذه األلواح اخلاصة، التى يتم تركيبها 

على احلوائط قبل تركيب األطر 
اجلانبية، هى ألواح مغطاة 

بطبقة خاصة من املينا احملفزة ودقيقة 
املسام والتي تقوم تدرجياً بأكسدة 

وتبخير قطرات الزيت والشحوم حيث 
تقوم بإزالتها اثناء عمليات الطهي 

فوق درجة حرارة ال 200 درجة. 
إذا كان الفرن بعد طهي األطعمة 
الدهنية الدسمة غير نظيفا، قم 

بتشغيله وهو فارغ على أعلى درجة 
حرارة لفترة من الوقت أقصاها 60 

دقيقة.
ال يجب غسل أو تنظيف األلواح 

ذاتية التنظيف باستخدام منظفات 
كاشطة أو منظفات حتتوى على مواد 

حمضية أو مواد قلوية.
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وصف لوحة 
أوامر التحكم األمامية 

فرن يعمل بالغاز به شواية 
كهربائية

األوامر التشغيلية (شكل  12)
1.  ترموستات فرن يعمل بالغاز

2.  مقبض الشواية ، شيخ الشي 
وضوء فرن

3.  ملبة تنبية ضوئي خاصة بفرن 
الغاز 

اد دقائق ميكانيكي  4.  عدّ
5.  مصباح تنبية ضوئي خاص 

بالشواية

ترموستات الفرن 
يستخدم الترموستات من أجل ضبط 
الفرن على درجة احلرارة املطلوبة  وهو 
مزود بصمام أمان. عندما يعمل تضاء 

ملبة التنبية الضوئي خضراء اللون.
وضعية احلدّ األدنى تساوي درجة حرارة 

الفرن عند -13 درجة مئوية،. وهي 
مزودة بوضعية إيقاف. 

وضعية ”احلد األقصى max“  تساوي 
درجة حرارة الفرن عند 250 درجة 
مئوية، وتعتبر الوضعية النهائية 

للترموستات.

إلشعال املوقد، قم بالضغط على 
مقبض الترموستات ثم قم بلفه 
بعكس عقارب الساعة حتى يتم 

ضبطه على درجة احلرارة التي 
املطلوبة.

استمر في الضغط على املقبض 
ملدة حوالي 5 10- ثوانى تقريبا. أثناء 

هذا الوقت، يشتعل املوقد بشكل 
إلكتروني، ويتم تسخني العنصر 
احلراري ويسمح بتدفق الغاز إلى 

املوقد.

ال تضغط على مولد شرارة اإلشتعال 
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ألكثر من 15 ثانية. في حالة عدم 
اشتعال املوقد ، اضغط مرة أخرى 

على املقبض فقط بعد أن تكون قد 
تركت باب الفرن مفتوحا ملدة دقيقة 

على األقل.

في حالة عدم عمل خاصية اإلشتعال 
الكهربائي، استخدم عود ثقاب 

مشتعل وذلك بتقريبه من فوهة 
املوقد بالشكل الذي يسمح برؤية 

املوقد ثم في نفس الوقت قم 
بالضغط على مقبض الترموستات 
 “max على  وضعية ”أقصى درجة

ملده5\10 ثوانى.
انتبه: في حالة أنه، عند لف مقبض 
الترموستات، الحظت وجود خلل في 
األداء املعتاد ملقبض الترموستات، قم 

بغلق صمام توصيل الغاز إلى الفرن 
ثم قم باإلتصال بأقرب مركز خدمة 

العمالء وتقدمي الدعم الفنى.

شواية كهربائية 
شواية تعمل باألشعة حتت احلمراء: 

مت تزويد الفرن مبنظم طاقة. ميكن 
ضبط كثافة اإلشعاع احلرارى لعنصر 

تسخني الشواية من مستوى 1 
إلى أقصى درجة MAX باستخدام 

املقبض املناسب (شكل  14). عند 
بدأ تشغيل وظيفة الشواية، تضيئ 

ملبة التنبيه الضوئية 
وفي نفس الوقت يضاء أيضاً الضوء 

الداخلى للفرن. لتشغيل محرك 
سيخ الشي، يجب لف املقبض 

حتى يتم ضبطه على الرمز  
اخلاص بذلك وعندها سنسمع صوت 

التأكيد. قم بعد ذلك بضبط املقبض 
على القوة املطلوبة، بداية من 

مستوى 0 حتى 8.

انتبه: ال تعمل الشواية عند عمل 
وظيفة الغاز إلى الفرن.

عند استخدام الشواية تصبح 
اإلجزاء املالمسة لها ساخنة، لذلك 

يجب منع األطفال من مالمستها أو 
اإلقتراب منها.
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اد دقائق ميكانيكي  عدّ

عداد الدقائق هو عبارة عن جهاز إنذار 
سمعي للتنبيه بالوقت، يعمل بشكل 

مستقل عن عمل الفرن، وميكن 
ضبطه على فترة أقصاها 60 دقيقة.

يجب لف مقبض الضبط (شكل 15) 
في إجتاه عقارب الساعة حتى ضبطه 
على 60 دقيقة  ثم بعد ذلك لفه في 
بعكس إجتاه عقارب الساعة بتثبيت 

املؤشر على على الوقت املطلوب. 
عند إنتهاء الفترة الزمنية املضبوط 

اد الدقائق، يصدر اجلهاز  عليها عدّ
صوت تنبيه يشير عن إنتهاء املدة ثم 

يتوقف أوتوماتيكيا بعد ذلك.

وصف لوحة 
أوامر التحكم األمامية 

فرن الغاز املزود بشواية على 
الغاز

أوامر التحكم (شكل  16)
1.  ترموستات اجلزء السفلي 

والشواية التي تعمل بالغاز
2.  مقبض ضوء الفرن وسيخ الشي

3.  ملبة التنبية الضوئية اخلاصة 
بفرن الغاز

4.  عداد دقائق ميكانيكي 
5.  ملبة تنبيه ضوئية للتشغيل 

الكهربائي 
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ترموستات الفرن 
يستخدم الترموستات لضبط  الفرن 

على احلرارة املرغوب فيها وهو مزود 
بصمام أمان. عندما يعمل، تضاء ملبة 

تنبيه الضوئية  خضراء اللون.

إلشعال املوقد السفلي قم بالضغط 
على مقبض الترموستات ثم قم 

بلفه في بعكس اجتاه عقارب عقارب 
الساعة حتى درجة احلرارة املطلوبة.

وضعية احلدّ األدنى تساوي درجة حرارة 
الفرن عند -13 درجة مئوية،. وهي 

مزودة بوضعية إيقاف. 

وضعية ”احلد األقصى max“  تساوي 
درجة حرارة الفرن عند 250 درجة 
مئوية، وتعتبر الوضعية النهائية 

للترموستات.

استمر في الضغط على املقبض 
ملدة حوالي 5 10- ثوانى تقريبا. أثناء 

هذا الوقت، يشتعل املوقد بشكل 
إلكتروني، ويتم تسخني العنصر 
احلراري ويسمح بتدفق الغاز إلى 

املوقد.

انتبه: في حالة أنه، عند لف مقبض 
الترموستات، الحظت وجود خلل في 
األداء املعتاد ملقبض الترموستات، قم 

بغلق صمام توصيل الغاز إلى الفرن 
ثم قم باإلتصال بأقرب مركز خدمة 

العمالء وتقدمي الدعم الفنى.
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شواية تعمل بالغاز 

تتم عملية اإلشتعال بلف املقبض في 
إجتاه عقارب الساعة على الوضعية 

 ثم االستمرار في الضغط 
عليها ملدة 10-5 ثواني.

انتبه: عند استخدام الشواية تصبح 
اإلجزاء املالمسة لها ساخنة، لذلك 

يجب منع األطفال من مالمستها أو 
اإلقتراب منها.

ضوء الفرن ــ سيخ الشي
يستخدم هذا املقبض في إضاءة 
مصباح الفرن ولسيخ الشي في 

املوديالت املزودة بذلك.

موديل مزود مبروحة 
أفراننا ذات ال90 سم التي تعمل 

بالغاز، وهى األفران األولى من نوعها، 
ميكن أن تقوم بوظائف متعددة حتى 

في املوديل املزود مبروحة.
يسمح تشغيل املروحة مبفردها بتدوير 

تيار من الهواء البارد (بدرجة حرارة 
البيئة احمليطة) داخل الفرن، األمر 

الذي يساعد على سرعة إذابة األغذية 
امدة.

تسمح وظيفة املروحة أثناء تشغيل 
خاصية التسخني القوى الذي يحدث 
نتيجة لعمل املوقد السفلى بطهي 

األطعمة بشكل لطيف ومتناسق 
قدر األمكان مقارنة بنظام الطهي 

التقليدي الذي يستخدم فيه املوقد 
السفلي.

تتم عملية الطهي بشكل أسرع من 
عملية الطهي التقليدي. يناسب هذا 

النظام في علمية الطهي على أكثر 
من رف وأيضاً لألطعمة   اتلفة ( 

السمك واللحوم ...الخ)
مع هذه الوظيفة ليس من الضرورى 

القيام بعملية تسخني مسبقة 
للفرن، ولكن يستحني إجراء التسخني 

املسبق عند خبز احللويات. 
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إذابة التجميد 

عند إختيار أحد الوظائف التشغيلية 
اخلاصة بالطهي باستخدام احلمل 

احلراري ومع ضبط الترموستات على 
درجة حرارة صفر، فإن املروحة سوف 

تدور داخل الفرن وتصدر هواءا باردا 
مما يساعد على تسريع عملية إذابة 

جتميد األطعمة امدة.

شواية كهربائية 
مزودة مبروحة 

وحدة تسخني علوية مزدوجة مع 
املروحة (الشواية الكبرى السطحية). 
ضبط الترموستات من 1 حتى أقصى 

. max درجة

شواية تعمل بالغاز مزودة مبروحة 

شواية تعمل بالغاز مزودة مبروحة 
(ميكن استخدامها أيضاً بباب مغلق).
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الطهي على الشواية

هو نوع من أنواع الطهي لشوي 
وتقمير (إعطاء األطعمة اللون 

الذهبي) األطعمة.
ميكن أن تكون بعض األفران مزودة 
مبحرك به قضيب وسيخ لعملية 

طهى الطعام في املشواة.
يجب إدخال الشواية مع الطعام 

الذي يراد طهيه في املوضع األول أو 
املوضع الثانى في األعلى.

يجب القيام بعملية تسخني الفرن 
مسبقا ملدة خمس دقائق. قم بلف 

وضبط مقبض الترموستات من 
درجة واحد مئوية إلى أقصى درجة 

.MAX

مروحة التبريد

توجد املروحة على اجلزء العلوي من 
الفرن وتعطي دائرة من هواء التبريد 

في داخل قطعة األثاث وعبر باب 
الفرن نفسه. تبدأ في العمل في 

كل مرة يتم فيها إشعال الفرن على 
مختلف وظائفه التشغيلية. في 

حالة عدم بدء عملها عند تشغيل 
الفرن، ال تقم بإشعال الفرن 

و قم باإلتصال بأقرب مركز خلدمة 
العمالء وتقدمي الدعم الفنى.
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الطهي في الفرن 

عن طريق إختيار هذا الشكل من 
التسخني، ميكنكم استخدام 

الفرن كما هو معتاد وهذا يتوقف 
على وصفات كتب إعداد الوجبات 

والطهي.
يفضل وضع الطبق املراد إعداده 

وطهيه في املستوى األوسط داخل 
الفرن.
حتذير:

يسبب استخدام اجلهاز الذي يعمل 
بالغاز ملدة طويلة حرارة ورطوبة داخل 

املطبخ.
قد يتطلب هذا األمر وجود تهوية 

إضافية مثل فتح إحدى النوافذ 
أو احلصول على مصدر تهوية 

أكثر فاعلية وكفاءة، مثل على 
سبيل املثال زيادة مستوى التهوية 

امليكانيكية حيث وجدت (أجهزة 
الشفط).

طبق الطعام درجة احلرارة  م

سوفلة

رقائق معكرونة (رقائق ملفوفة)

معجنات مخمرة (سترودل) 

كيك أسبانيا (صغير) 

مخبوزات بخميرة صناعية 

معجنات حلوة (البسكوت)

معجنات البسكوت (لفافة)

مدة الطهي (بالدقيقة)         التسخني املسبق
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طبق الطعام درجة احلرارة  م

تورتة الزاكر

مدة الطهي (بالدقيقة)         التسخني املسبق

تورتة الفاكهة 

معجنات البنية

مشوى حلم البقر (حوالى 1.5 كيلو)

البيتزا

فطيرة السمك 

فطيرة اخلضراوات

الدجاج

AR
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قيم استرشادية للطهي 
على الشواية 

طبق الطعام  الوضعية   مدة الطهي 
(بالدقيقة)

 التسخني املسبق

شرائح اللحم 

شرائح اللحم املغطاة  
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استخراج اجلزء السفلى من الفرن : 

(أنظر الشكل 20)

اجلزء السفلي من الفرن الذي يغطي 
املوقد مثبت في اجلزء األمامي عن 

طريق جناحي تثبيت صغيرين مت 
إدخالهما في فتحتني؛ الستخراج اجلزء 

السفلى، قم برفع اجلزء األمامي منه 
ثم اسنده على اجلزء اخللفي ثم قم 

بإخراجه من الفتحتبم اخللفيتني.
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استبدال مصباح

 الفرن 

هــــــــام: 
مصباح الفرن يجب أن يكون له 

خصائص محددة:
ا) هيكل بنائى مناسب لدرجات 
احلرارة العالية (حتى 300درجة 

مئوية)
ب) تغذية بالتيار: انظر قيمة فولت\

هيرتز املوجودة على لوحة الرقم 
التسلسلي 

ج) قوة 25 وات.
E 14 د) توصيل من نوعية

قبل بدء عملية التركيب، قم بفصل 
اجلهاز عن مصدر التيار الكهربائي.

- لتجنب األضرار، قم بفرش قطعة 
قماش خاصة بأدوات املائدة داخل 

الفرن 
ـ قم بفك غطاء حماية املصباح 

الزجاجي
- قم بفك املصباح القدمي ثم قم 

باستبداله باملصباح اجلديد 
- قم بتركيب غطاء احلماية الزجاجي 

ثم قم بنزع قطعة القماش اخلاصة 
بأدوات املائدة 

- قم بتوصيل اجلهاز من جديد مبصدر 
التيار الكهربائي.
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فك باب الفرن 

ميكن أن تكون عملية فك باب الفرن 
عملية سهلة في حالة إتباع اخلطوات 

التالية: 
- قم بفتح باب الفرن فتحا كامال؛

حني  - قم برفع ذراعي التثبيت املوضَّ
في الشكل 21؛

- قم بإعادة غلق الباب حتى تسمع 
صوت إمتام الفك الذي يصدره ذراعى 

التثبيت الذين مت رفعهما في السابق.
- قم برفع الباب ناحية األعلى وفي 
إجتاه خارج الفرن من إجل نزع الباب 

عن موضعى تثبيته؛ 

إلعادة تركيب الباب، قم بإدخال 
املفصالت في أماكنها اصصة ثم 

قم بإعادة وضع ذراعي التثبيت في 
وضعية الغلق.
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إحترام البيئة

الوثائق التى تأتي مع هذا اجلهاز هي 
وثائق مصنوعة من ورق مت تبييضه دون 

استخدام كلور 
أو من ورق معاد تدويره وذلك 

للمساهمة في حماية البيئة.
مت إختيار أدوات تغليف الفرن مبراعاة 

عدم تسببها في اإلضرار بالبيئة؛ 
حيث ميكن 

استرجاعها أو إعادة تدويرها ألنها 
منتجات صديقة للبيئة.

إعادة تدوير مكونات التغليف هو 
أمر سيسهم في توفير املواد األولية 

وفي تقليل حجم الفات الصناعية 
والنفايات املنزلية.
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مواصفات فنية

أبعاد جتويف الفرن

 العرض (باملليمتر) 

    اإلرتفاع (بامليليمتر) 

      العمق (باملليمتر) 
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