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SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read these instructions carefully before using your

microwave oven,and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with
many years of good service.

MODEL: MWE 255 FI(SA)
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Specifications

Model:

Rated Voltage:

Rated Input Power(Microwave):

Rated Output Power(Microwave):

Rated Input Power(Grill):

Oven Capacity:

Turntable Diameter:

External Dimensions:

Net Weight:

220V~60Hz
1450W
900W
1000W
25L

315mm
594x410x388 mm
Approx. 1  kg

 

MWE 2  FI(SA)

7.7

(a)  Do not attempt to operate this oven with the door 
open since this can result in harmful exposure to 
microwave energy. It is important not to break or tamper 
with the safety interlocks.

(b)  Do not place any object between the oven front face 
and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate 
on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the 
oven must not be operated until it has been repaired by 
a competent person.

ADDENDUM
If the apparatus is not maintained in a good state of 
cleanliness, its surface could be degraded and affect the 
lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY  

55
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To reduce the risk of fire, electric shock, injury to 
personsor exposure to excessive microwave oven 
energy whenusing your appliance, follow basic 
precautions, including he following:
 1. Warning: Liquids and other foods must not be heated 
in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a 
competent person to carry out any service or repair 
operation that involves the removal of a cover which 
gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they  have been given supervision or 
instruction concerning useof the appliance in a safe way 
andunderstand the hazards involved.Children shall not 
play with the appliance.Cleaning and user maintenance 
shallnot be made by children unless they are older than 
8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of 
children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food 
deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO 
AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE 
MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, 
keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING  
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9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance 
and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. 
Do not store items, such as  bread, cookies, etc. inside 
the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from 
paper or plastic containers/bags  before placing them in 
the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the 
installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should 
not be heated in microwave ovens since they may 
explode, even after microwave heating has ended.
15.This appliance is intended to be used in household 
and similar applications such as:      
-staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments;      
-by clients in hotels, motels and other residential type 
environments;      
-farm houses;      
-bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer, its service agent or similarly qualified      
persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement 
or near a swimming  pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high 
when the appliance is operating. The surfaces are liable 
to get hot during use.Keep cord away from heated 
surface, and do not cover any vents on the oven.
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20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition 
could lead to deterioration of the surface that could 
adversely affect the life of the appliance and possibly 
result in a hazardous situation.
22.The contents of feeding bottles and baby food jars 
shall be stirred or shaken and the temperature checked 
before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in 
delayed eruptive boiling, therefore care must be taken 
when handling the container.
24.The appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical , sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,     
unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety.
25.Children should be supervised to ensure that they do 
not play with the appliance.
26.The appliances are not intended to be operated by 
means of an external timer or separate remote-control 
system.
27. Accessible parts may become hot during use. 
Young children should be kept away.
28.Steam cleaner is not  to be used.
29.During use the appliance becomes hot. Care should 
be taken to avoid touching heating elements inside the 
oven.
30.Only use the temperature probe recommended for 
this oven.(for ovens provided  with a facility to use a 
temperature-sensing probe.)
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31.WARNING: The appliance and its accessible parts 
become hot during use.Care should be taken to avoid 
touching heating elements. Children less than 8 years of 
age shall be kept away unless continuously supervised.
32.The microwave oven must be operated with the 
decorative door open.(for ovens with a decorative door.)
33.Surface of a storage cabinet can get hot.
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34.The microwave oven is intended for heating food and 
beverages. Drying of food or clothing and heating of 
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar 
may lead to risk of injury, ignition or fire.
35.WARNING: When the appliance is operated in the 
combination mode, children should only use the oven 
under adult supervision due to the temperatures generated.
36.Metallic containers for food and beverages are not 
allowed during microwave cooking.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR  FUTURE
REFERENCE



To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation

DANGER 
Electric Shock Hazard
Touching some  of  the  
internal componentscan 
cause serious personal 
injury or death.Do not 
disassemble this appliance.

WARNING
Electric Shock HazardImproper 
use of  the grounding can  
result inelectric shock. 
Do not plug into an outlet 
untilappliance is  properly  
installed and grounded.

This appliance must be 
grounded. In the event of 
an electrical short circuit,
grounding reduces the 
risk of electricshock by 
providing an escape wire 
forthe electric current. 
This appliance isequipped 
with a cord having a 
groundingwire with 
a grounding plug. The 
plug mustbe plugged into 
an outlet that is properly
installed and grounded.

Consult a qualified 
electrician or serviceman 
if the grounding instructio
nsare not completely 
understood or if doubtexists 
as to whether the appliance 
is properly grounded. 
If it is necessary touse an 
extension cord , use only 
a 3-wire

1. A short power-supply cord 
is provided to reduce the risks 
resulting from becoming 
entangled in or tripping over a 
longer cord.2. If a long cord set 
or extension cord isused:
1)The marked electrical rating 
of the cordset or extension cord 
should be at least asgreat as 
the electrical rating of the 
appliance.
2)The extension cord must be 
a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be 
arranged so that it will not drape 
over the counter top ortabletop 
where it can be pulled on 
bychildren or tripped over 
unintentionally.
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CLEANING
Be sure to unplug the appliance from the power supply.
1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp 
cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be 
cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4.  Do not use harsh abrasive cleaners  or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can  scratch the surface, 
which may  result in shattering of the glass.
5.  Cleaning Tip---For easier cleaning of the  cavity walls that the
food cooked can  touch:  Place half a lemon in a bowl, add 300ml     
(1/2 pint) water and heat on 100%  microwave power for 10 
minutes.   Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.
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Materials you can use in microwave oven
Utensils              Remarks

Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be
at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause
the turntable to break.
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use
cracked or chipped dishes.
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars
are not heat resistant and may break.
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Do not use cracked or chipped dishes.
Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make
slits to allow steam to escape.
Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended
while cooking.
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision
for a short-term cooking only.
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be
labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food
inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be
slit, pierced or vented as directed by package.
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain
moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Browning dish

Glass jars

Glassware

Oven cooking
bags
Paper plates
and cups
Paper towels

Parchment
paper
Plastic

Plastic wrap

Dinnerware

UTENSILS
CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for 
anyone other than a 
compentent person to 
carry out any service 
or repair operation that 
involves the removalof 
a cover which gives 
protection against 
exposure to microwave
energy.

Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold
    water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is
    warm, do not use it for  microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

See the instructions on "Materials you can use in
microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the
utensil in question following the procedure below.
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A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

F

G

A

C BE D

SETTING UP YOUR OVEN
Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:
Glass tray                             1
Turntable ring assembly       1
Instruction Manual                1

Grill Rack( Only be used in grill function
and be placed on the glass tray )

Materials to be avoided in microwave oven
Utensils                    Remarks
Aluminum tray
Food carton with
metal handle
Metal or metal-
trimmed utensils
Metal twist ties
Paper bags
Plastic foam

Wood

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may
cause arcing.

May cause a fire in the oven.
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed
to high temperature.
Wood will dry out when used in the microwave oven and may split
or crack.

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

May cause arcing and could cause a fire in the oven.
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 Important information about installing
• This appliance is NOT intended for use in a commercial 
environment.
• Please observe the installation instructions provided and 
note that this appliance should only be installed by a qualied 
technician.
• The appliance is tted with a plug and must only be 
connected to a properlyinstalled earthed socket.
• In case a new socket is needed, installation and cable 
connection must only be done by a quali ed electrician. 
If the plug is no longer accessible following installation, 
a pole disconnecting device must be present on the 
installation site with a contact gap of at least 3 mm.
• Adapters, multiway strips and extension cords must not be 
used. Overloading can result in fire.  

The accessible surfacemay be hot during operation.

Hub (underside)

Glass tray

Turntable ring assembly

a.  Never place the glass tray  upside down. The glass
     tray should never be restricted.
b.  Both glass tray and turntable ring assembly must
     always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed
     on the glass tray for cooking.
d.   If glass tray or turntable ring assembly cracks or
     breaks, contact your nearest authorized service
     center.

Turntable Installation

Turntable shaft

fi

fi
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Operation Instructions

1) Press "                    "  once  the  screen  displays  "P100" .

2) Turn "        " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press "                               ", the minute figures will flash.

3) Press "                                  " to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn "       " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press "                                  " to start cooking .

1. Clock Setting
When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press "                                   " once to select clock function, the hour figures will flash.

4) Turn "        " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press "               " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

2) Press "                    " once again or turn"        "  to choose 80% microwave power.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
          2) During the process of clock setting, if you press " ", the oven
              will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press "                    " the LED will display "P100". Press "                    " for times

 or turn "        "to choose the power you want, and "P100", "P 80" "P 50", "P 30" or

 "P 10" will display for each added press. Then press "                                "  to

confirm, and turn  "       " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press

"                                " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can
               operate the oven as the following steps.
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Order Microwave
PowerDisplay

1

2

3

4

5

100%

80%

50%

30%

10%

Grill
Power

100%

45%

64%

0%

55%

36%

1

2

3

Microwave
PowerOrder Display

1) Press "                    " once, the screen displays "G".

3) Press "                                   " to confirm, and the screen displays "C-1".

4) Turn "       " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press "                                    " to start cooking .

2) Press "                    " once again or turn "        " to choose combi. 1 mode.

"Microwave"  Pad instructions

"Grill/Combi."  Pad instructions

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order
       to have a better effect of grilling food, you should turn the food over,

       close the door, and then press " " to continue cooking.
         the oven will continue working.

P100

P 80

P 50

P 30

P 10

G

C-1

C-2

3. Grill or Combi. Cooking

Press "    " the LED will display "G", and press "                  " for times or

turn the "          " to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display

for each added press. Then press "                               " to confirm, and turn "     "

 to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press "                                  " again to
start cooking.
Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1)  to cook for
              10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

   

         If no operation, 
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1) Press "                              " once, and the oven will display "dEF2".

2) Turn "       " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.

1) Press "                              " once, and the oven will display "dEF1".

2) Turn "       " to select the weight of food from 100 to 2000 g.

3) Press "                                   " to start defrosting.

8. Inquiring Function
(1) In states of microwave, grill and combination cooking,  press " ", the
    current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back
    to the former state;
(2) In cooking state, press "     " to inquire the time and the time will
 seconds.

7. Kitchen Timer

(1) Press "     " twice, LED will display 00:00, timer indicator will light.

(2) Turn "            " to enter the correct time. (The maximum cooking time is 95 minutes.)

(3) Press "                    " to confirm setting, timer indicator will .

(4) When the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

      If the clock has been set (24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

1) In waiting state, press "                           s  t art 30 seconds' cooking with 100% power,  " to
    each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
2) In microwave, grill, combination cooking or time defrost state, each press of
    "                                   "  can  increase  30  seconds  of  cooking  time.
3) In waiting state, turn "           " left to set cooking time with 100%
    microwave power, then press "                                    "  to  start  cooking .

4. Quick Start

6. Defrost By Time

5. Defrost By Weight

3) Press "                                   " to start defrosting.The defrost power is P 30, and
it cannot be changed.

flash

     display  for 3 

1) Turn "        " right to choose the menu, and "A-1" to "A-10" will display.

2) Press "                                 " to confirm.

9. Auto Menu

3) Turn "         " to choose the default weight as the menu chart.
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1) Turn "          " clockwise till "A-4" displays.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

2) Press "                                     " to confirm.

4) Press "                                  " to start cooking.

3) Turn "           " to select the weight of fish till "350" displays.

4) Press "                                 " to start cooking.   

200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
250 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g

1 cup (120 ml)
2 cups (240 ml)
3 cups (360 ml)

50g (with 450 ml cold water)
100g (with 800 ml cold water)

50 g
100 g
400 g
800 g

1200 g
200 g
400 g
600 g

The menu chart:

Menu Weight Display

A-2
Potato

A-3
Meat

A-5
Vegetable

A-4
Fish

A-6

A-8
Popcorn

A-1
Pizza

A-7
Pasta

200
400
200
400
600
250
350
450
250
350
450
200
300
400

1
2
3

50
100
50

100
400
800

1200
200
400
600

Beverage

A-9
Chicken

A-10
Reheat

 

Note: During A-9(chicken) cooking, the oven will sound twice to tell you to turn over
 the food. You can just leave it continue. But in order to have a better effect, you should
 turn the food over, close the door, and then press "  continue cooking. " to 
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11. Lock-out Function for Children
Lock: In waiting state, press "                           "  for  3  seconds , there  will  be  a  long  beep
         denoting  entering the children-lock state and  current time will display if the time has
         been set, otherwise, the LED will display "            ". And the lock icon will light.
Lock quitting: In locked state, press "                          " for 3 seconds, there will be a long
        beep denoting that the lock is released.

7) Press "                                    "  to  start  cooking , and  buzzer  will  sound  once  for  
    first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again 

    the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times.

1) Press "                              " once, and the oven will display "dEF2".

2) Turn "        " to select the defrost time till "5:00" displays.

3) Press "                    " once, the screen displays "P100".

5) Press "                                  "  to  confirm,  and  the  screen  displays  "P  80".

6) Turn "       " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

4) Press "                    " once again or turn "        " to choose 80% microwave power.

10. Multi-section cooking
At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is
defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

Example: If you want to defrost  food for 5 minutes and then cook with 80% microwave
                power for 7 minutes, operate it as the following:

    entering
 the

 
(1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
(2) " " must be pressed to continue cooking if the door is opened      during cooking;

(3) Once the cooking programme has been set, " "  is  not  pressed
      in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
(4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
(5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

1 . 2 Specification
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Trouble shooting

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with household
waste. Please send this product to WEEE collecting points
where available.

It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.
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Installation Instructions 
Please Read the Manual Carefully Before Installation 

 

A.  Built-in furniture / Gömme Mobilya  
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B. Prep  are the cabi inet

 

1.

2. 

 

a a

CENTER LINE

 

 FRONT EDGE

 L
EF

T 
ED

GE

T EDGE
 RIGH

3.

a a

Screw A 

Bracket

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bracket

Screw A 

Centre line

   / 

 

put the template on
 the bottom plane of cabinet.
 Read the instruction on the BOTTOM C  TEMPLATE,

Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks "a" of 
of the template

 
.

 Remove the bottom cabinet template and fix the bracket with screw A.

ABINET

 

Dolabın hazırlanması  

ضة السفلى للخخزانة .  وضعع العارضة فيي سطح الخزانة  نة األسفل. العارضمات في اقرأ التعليما -1 1

" Aملولب " . رضة السفلى لللخزانة و ثبتت السناد الكتيفيي بالمسمار الم اخرج العار -3 3

على العارضة ة.  "a   " المبينة العالمات في االعارضة السفلفلى للخزانة وففقًا للعالمات " اجعل ا -2
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C   . Install the ov
4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole.

bracket

Installation Hole

Screw B

    /
    

               
     

 Install the oven to the cabinet
- Make sure the back of the oven is locked by bracket.
- Do not trap or kink the power cord.

en
 

 

 Fırının Yerleştirilmesi  

  

د آتيفي.
  اقة.  

ن مغلق بسناد
ل توصيل الطا

الخزانة
 
خل

 

زء الخلفي للفر
ل أو تلوي آابل

داخ
 
الفرن

 
آب

آد من أن الجز
تفتلتحبس أو 

4-
 

رآ
تأآ  -
ال ت  -

في فتحة الترآ  آيب . بت الفرن علىى الخزانة مستتخدمًا المسمار Bر الملولب   ثب –فتح الباب  اف  -5
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  : هااستكشاف المشكالت وحل
  طبيعي

 مع يتداخل الميكروويف فرن
   التليفزيون استقبال

 عندما الراديو مع التليفزيون إرسال يتداخل أن الممكن من
 مماثل وهذا. التشغيل وضع في الميكروويف فرن يكون
 والمكنسة الخالط مثل الصغيرة اإللكترونية األجهزة لتداخل

   طبيعي أمر هذا. الكهربية والمروحة
 أن الممكن من المنخفضة الطاقة ذات الميكروويف طهي في   معتم نالفر ضوء

  . طبيعي أمر هذا. معتم الفرن ضوء يصبح
 الباب على البخار تراآم

 من ساخن هواء وخروج
  الفتحات

 سوف ومعظمة الطعام، من البخار يخرج قد الطهي، عند
 بارد مكان على يتراآم قد بعضها ولكن الفتحات، منن يخرج
  .   طبيعي أمر هذا. الفرن باب مثل

 أن دون قصد غير من الفرن بدأ
   بداخله طعام هناك يكون

  . طعام بداخلها يكون أن بدون الوحدة تشغيل المحظور من
  . جدًا خطير أمر هذا

  
  العالج  المحتمل السبب  المشكلة

 متصل غير الكهرباء آبل) 1(
  .بإحكام

 قم ثم الكهرباء بفصل قم
 10 بعد أخرى مرة بالتوصيل

  . ثواني
 قاطع أـو منتفخ الفيوز) 2(

  . يعمل الدائرة
 ضبط أعد أو الفيوز استبدل
 إصالحه يتم (الدائرة قاطع
 الموظفين خالل من

 ). لشرآتنا التابعين المحترفين

   العمل في يبدأ ال الفرن

 أجهزة مستخدمًا المأخذ اختبر   المأخذ في مشكلة توجد) 3(
  . أخرى آهربية

  . جيدًا الباب أغلق  . جيدًا مغلق غير الباب) 4(   يسخن ال الفرن

  

 

 ومعالجة تجميع ينبغي واإللكترونية، الكهربية المعدات نفايات لتوجيه طبقًا
 في وقت أي في آنت وإذا. مستقل بشكل واإللكترونية الكهربية المعدات نفايات

 هذا من التخلص عدم برجاء المنتج، هذا من التخلص إلى حاجة في المستقبل
 نفايات جمع مراآز إلى المنتج هذا إرسال يرجى. المنزلية اياتالنف مع المنتج

  .   متاحًا ذلك آان حيثما واإللكترونية الكهربية المعدات
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  :  خاصية الغلق من أجل األطفال-11
 3لمدة " "في وضع االنتظار،  اضغط : الغلق •

ثواني، سوف يصدر صوت صفير طويل مشيرًا إلى الدخول في وضع غلق األطفال 
وف يتم عرض مؤشر الغلق إذا آان قد تم ضبط الوقت، وبخالف ذلك سوف تعرض وس

 ""لمبة اإلشارة 
 3لمدة " "في وضع الغلق، اضغط : إلغاء الغلق •

 . طويل مشيرًا إلى تحرير الغلق" صفير"ثواني، وسوف يصدر صوت 

  
  . رض لمبة اإلشارة الوقت الحالي، سوف تع) ساعة24نظام (إذا تم ضبط الساعة على 

 ساعة، حيث أن مؤقت المطبخ عبارة عن مؤقت 24وقت المطبخ يختلق عن نظام : ملحوظة
  . وقت

  
  :  الطهي متعدد األقسام-9

وفي الطهي متعدد األقسام، إذا آان احدهم إزالة الثلج فإنه .  قسم على األآثر للطهي2يمكن ضبط 
  . م األولينبغي وضع إزالة الثلج في القس

  
من طاقة الميكروويف، % 80 دقائق ثم طهيه بنسبة 5إذا آنت تريد إزالة ثلج طعام لمدة :  مثال

  : ينبغي التشغيل آما يلي
  . لمرتين، وسوف يعرض الفرن "   "اضغط ) 1

  ".  5:00"حتى عرض الختيار وقت إزالة الثلج " "أدر ) 2
  . "P100"مرة واحدة، سوف تعرض الشاشة " "اضغط ) 3

  . من طاقة الميكروويف% 80الختيار " "مرة أخرى وأدر " "اضغط ) 4
  %". 80"للتأآيد وسوف تعرض الشاشة "   "اضغط ) 5

  ". 7:00"لتعديل وقت الطهي حتى يعرض الفرن " "أدر ) 6
لبدء الطهي، وسوف يصدر الطنان صوتًا لمرة واحدة بالنسبة "   "اضغط ) 7

ة للقسم األـول، حيث يعمل العد التنازلي لوقت إزالة الثلج؛ سوف يصدر الطنان صوتًا لمرة ثاني
  . عند انتهاء الطهي سوف يصدر الطنان صوتًا لخمسة مرات. للدخول في الطهي الثاني

  
  :  خاصية االستعالم-10
في حاالت الميكروويف والمشواة والحالة المرآبة، يتم الضغط  .1

 ثواني 3وبعد مرور .  ثواني3، وسوف يتم عرض الطاقة الحالية لمدة ""على 
 . لسابقةسوف يعود الفرن للحالة ا

لالستعالم "  "في حالة الطهي، اضغط  .2
 .  ثواني3عن الوقت وسوف يتم عرض الوقت لمدة 

" "dEF2
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1200  1200  
200  200  
400  400  A-10  

  تسخين إعادة
600  600  

 
 

  :  مؤقت المطبخ-8
  . 00:00مرتين، وسوف تعرض لمبة اإلشارة "  "اضغط ) 1

  ).  دقيقة95الحد األقصى لوقت الطهي هو . (دخال الوقت الصحيحإل" "أدر ) 2
  . لتأآيد الوضع، وسوف يضيء مؤشر الساعة"   "اضغط ) 3
عندما يتم الوصول لوقت المطبخ، سوف يطفأ مؤشر الساعة، وسوف يرن الطنان لخمسة ) 4

  . مرات

  مخطط القائمة 
  العرض  الوزن  القائمة

  A-1  200  جرام 200
  400  جرام 400  بتزا

  200  جرام 200
  A-2  400  جرام 400

 بطاطس
  600  جرام 600
  250  جرام 250
  A-3  350  جرام 350

  لحمة
  450  جرام 450
  250  جرام 250
  A-4  350  جرام 350

  سمك
  450  جرام 450
  200  جرام 200
  A-5  300  جرام 300

  خضراوات
  400  جرام 400

  1  )مل 120 حوالي (1
  A-6  2  )مل 240 حوالي (2

  مشروبات
  3  )مل 360 حوالي (3
  A-7  50  )باردة مياه 450مع (جرام 50

  100  )ردةبا مياه 800مع (جرام 100  مكرونة
50  50  A-8  

  100  100  فشار
400  400  A-9  

  800  800  دجاج
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والتي " A-10"إلى " A-1"في اتجاه اليمين الختيار القائمة، وسوف يتم عرض " "أدر ) 1
تعني بيتزا وبطاطس ولحمة وسمك وخضراوات ومشروبات والمكرونة وفشار ودجاج وإعادة 

  . تسخين
  . أآيدللت"   "اضغط ) 2

  .  الختيار الوزن االفتراضي آمخطط قائمة" "أدر ) 3
  . لبدء الطهي"  "اضغط ) 4
  

  .  جرام350لطهي سمك بوزن " القائمة التلقائية"إذا آنت تريد استخدام : مثال

  ". A-4"في اتجاه عقارب الساعة حتى عرض " "أدر ) 1
  . للتأآيد"  "اضغط ) 2

  "350" الختيار وزن السمك حتى عرض " "أدر ) 3
  . لبدء الطهي" "اضغط ) 4

  
  :  إزالة الثلج بالوزن-5
"مرة واحدة، وسوف يعرض الفرن "   "اضغط ) 1 " .  

  .  جرام2000 إلى 100الختيار وزن الطعام من " "أدر ) 2
  . للبدء في إزالة الثلج" "اضغط ) 3
  
  :  إزالة الثلج بالوقت-6
  . ف يعرض الفرن مرة واحدة، وسو"   "اضغط ) 1

  .  دقيقة95الختيار وقت الطعام، الحد األقصى للوقت " "أدر ) 2
  .  وال يمكن تعديلهاP30تكون الطاقة . للبدء في إزالة الثلج" "اضغط ) 3
  
  :  القائمة التلقائية-7

  
  :  البدء السريع-4
لبدء في "  "في حالة االنتظار، اضغط  .1

 95 ثانية لوقت الطهي حتى 30، وسوف تزيد آل ضغطة إضافية %100الطهي بطاقة 
 . دقيقة

في حالة الطهي المرآب بين الميكروويف والمشواة أو حالة  .2
 ثانية إلى وقت 30" "وقت إزالة الثلج، سوف تزيد آل ضغطة على 

 . الطهي
في عكس اتجاه عقارب " "في وضع االنتظار، أدر  .3

" "، ثم أضغط على %100الساعة لضبط وقت الساعة بطاقة ميكروويف
 . للبدء في الطهي

dEF1

" "dEF2
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  " الميكروويف"تعليمات لوحة 

   الميكروويف طاقة    المعروض الرمز   األمر
1  P100 100%  
2  P80  80%  
3  P50  50%  
4  P30  30%  
5  P10  10%     

  : طهي المشواة أو الطهي المرآب-3
لعدة " "، وأضغط "G" لمبة اإلشارة وسوف تعرض" "اضغط 

-C" أو "C-1" أو "G"الختيار الطاقة التي تحتاجها وسوف يتم عرض " "مرات أو أدر 

لضبط وقت " "أدر. للتأآيد"  "ثم أضغط .  لكل ضغطة إضافية"2
  . مرة أخرى لبدء الطهي" "أضغط على . 95:00 إلى 0:50الطهي من 

  
للطهي لمدة ) C-1(من طاقة المشواة % 45من طاقة الميكروويف و% 55إذا آنت تريد : مثال

  ". 10:00"لتعديل وقت الطهي حتى يعرض الفرن " "أدر) 4
  . للبدء في الطهي"  "أضغط ) 5
  

  " "" تعليمات لوحة 
  المشواة طاقة  الميكروويف طاقة  المعروض الرمز  أمر
1  G 0%  100%  
2  C-1 55%  45%  
3  C-2 36%  64%  

  :  دقائق، يمكنك تشغيل الفرن طبقًا للخطوات التالية10
  
  ". G"لمرة واحدة وسوف تعرض لمبة اإلشارة "    "أضغط ) 1

  .  1الختيار وضع مرآب " "مرة أخري أو أدر "    "أضغط ) 2
  .   1للتأآيد وسوف تعرض الشاشة وضع مرآب "  "أضغط ) 3

  
. إذا مر نصف وقت المشواة، سوف يصدر الفرن صوتًا لمرتين وهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا: ملحوظة

ولكي تحصل على أثر أفضل للطعام المشوي ينبغي قلب الطعام وغلق الباب ثم الضغط على 
في حالة عدم إجراء هذه العملية سوف يستمر الفرن في . لمواصلة الطهي"  "

   .العمل
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  : شغيلتعليمات الت
 :  ضبط الساعة-1

، وسوف "0:00"عندما يتم توصيل فرن الميكروويف بالكهرباء، سوف تعرض لمبة اإلشارة 
  . يرن الطنان لمرة واحدة

  . مرة واحدة، سوف تومض أرقام الساعة"   "اضغط ) 1

  . 32-0ينبغي أن تكون الوقت المدخل ما بين . اعةلتعديل أرقام الس" "أدر ) 2
  . ، سوف تومض أرقام الساعة""اضغط ) 3

  . 59-0ينبغي أن تكون الوقت المدخل ما بين . لتعديل أرقام الساعة" "أدر ) 4
سوف تومض وسوف يضيء . ":" ساعةإلنهاء ضبط ال" "اضغط ) 5

  . الوقت
  : ملحوظة  
إذا لم يتم ضبط الساعة، سوف لن تعمل عند التوصيل  .1

 . بالكهرباء
إذا ضغطت على  .2 " "خالل عملية ضبط الساعة،

 . سوف يرجع الفرن إلى الحالة السابقة تلقائيًا
  :  طهي الميكروويف-2  

لعدة مرات " "أضغط ". P100"رة وسوف تعرض لمبة اإلشا" "أضغط 

" P50"أو " P80"أو " P100" الختيار الطاقة التي تحتاجها وسوف يتم عرض ""أو أدر 
. للتأآيد"  "لكل ضغطة إضافية، ثم أضغط "  P10"أو "  P30"أو 

مرة "   "أضغط على . 95:00 إلى 0:50لضبط وقت الطهي من " "أدر
   . أخرى لبدء الطهي

  
 دقيقة، يمكنك تشغيل الفرن 20من طاقة الميكروويف للطهي لمدة % 80إذا آنت تريد : مثال

  : طبقًا للخطوات التالية
  
  ". P100"لمرة واحدة وسوف تعرض لمبة اإلشارة " "أضغط ) 1

  . من طاقة الميكروويف% 80الختيار " "مرة أخري أو أدر " "أضغط ) 2
  ". P80"للتأآيد وسوف تعرض الشاشة "  "أضغط ) 3

  ". 20:00"لتعديل وقت الطهي حتى يعرض الفرن " "أدر) 4
  . للبدء في الطهي"  "أضغط ) 5

  :فيما يلي آميات الخطوة لوقت تعديل مفتاح الترميز: ملحوظة
   ثواني 5:  دقيقة 0-1
   ثواني 10:  دقيقة 1-5
   ثانية30:  دقيقة 5-10

   دقيقة 1 : دقيقة10-30
   دقائق5:  دقيقة30-95
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  :الترآيب والتوصيل
 . هذا الجهاز مخصص فقط لغرض االستخدام المنزلي .1
هذا الجهاز مخصص فقط لغرض االستخدام المدمج فقط،  .2

 . وغير مخصص الستخدامه على سطح الطاولة أو داخل الخزانة
 . ى إتباع تعليمات الترآيب الخاصةيرج .3
 60يجوز ترآيب الجهاز في خزانة معلقة على الحائط باتساع  .4

 ).  سم85 سم على األقل وبعيدة عن األرض بمسافة 55بعمق (سم 
الجهاز مزود بمقبس وينبغي فقط توصيله بمأخذ متصل  .5

 . باألرضي بشكل مناسب
هد المحدد يجب أن يكون جهد التيار الكهربي متناسب مع الج .6

 . على لوحة التقدير
يجب أن يكون المأخذ مرآبًا وينبغي تغيير آابل التوصيل من  .7

 إذا آان المقبس ال يصل إلى الترآيب التالي ينبغي وجود جهاز فصل .خالل آهربائي مؤهل
 .  ملم3جميع األقطاب في موقع الترآيب مع فجوة اتصال ال تقل عن 

ال ينبغي استخدام المحوالت واألشرطة متعددة الطرق  .8
 . قد يتسبب التحميل الزائد في حدوث مخاطرة الحريق. ورصاص التمديد

  

  
  
  
  
  

 يسهل الذي السطح يكون قد
 .التشغيل أثناء ساخنًا إليه الوصول

  
  

   

  : ترآيب الصينية الدوارة

  

. عقب على رأسًا الزجاجية الصينية تضع ال  1-
.أبدًا الزجاجية الصينية تقييد ينبغي ال

 
استخدام دائمًا ينبغي   2- 

 
الصينية

 
الزجاجية

الصينية حلقة ومجموعة 
 

الدوارة
 

أثناء
 

. الطهي
 

وأواني األطعمة جميع وضع دائمًا ينبغي  3- 
 

األطعمة
. للطهي الزجاجية الصينية على 

 
أو الزجاجية لصينيةا آسر أو تصدع حالة في  4- 

الصينية حلقة مجموعة 
 

الدوارة
 

ينبغي
 

االتصال
  . معتمد خدمة مرآز بأقرب 
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 . لوحة التحكم  - أ
 . عمود الصينية الدوارة  - ب
 . مجموعة حلقة الصينية الدوارة  - ت
 . صينية زجاجية  - ث
 . نافذة المراقبة  - ج
 . مجموعة الباب  - ح
 . نظام إغالق األمان  - خ

  

  

  ضبط الفرن
  : أسماء أجزاء الفرن وملحقاته

  . قم بإزالة الفرن وجميع المواد من الكارتون وتجويف الفرن
  : يأتي الفرن مع الملحقات التالية

  1صينية زجاجية                
  1مجموعة حلقة الصينية الدوارة    

- أ      1آتيب التعليمات                 

جثت- ب

ح

خ
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الفرن في الطهي أآياس
  

 اضبط.  المعدني الرباط غلق يجوز وال المصنع تعليمات إتباع ينبغي
  .  البخار بهروب يسمح بحيث الشق

الورقية واألآواب األطباق
   

 بدون الفرن ترك ينبغي ال. المدة قصيرة التدفئة / للتسخين متستخد
  . الطهي خالل مالحظته

 ينبغي. الدهون والمتصاص تسخينه إلعادة الطعام لتغطية يستخدم   الورقية المناشف
  . فقط المدة قصير للطهي مراقبته مع استخدامه

  . للتبخير االلتفاف أو الرش لمنع آغطاء يستخدم   البرشمان ورق
. المصنع تعليمات إتباع ينبغي. فقط الميكروويف في لالستخدام اآلمنة   البالستيك

". الميكروويف في لالستخدام آمن "أنه عليه موضحًا يكون أن ينبغي
 يصبح بداخلها الطعام أن حيث لينه تصبح البالستيكية األواني بعض
 الستيكيةالب واألآياس" الغلي أآياس "فتح أو ثقب أو شق ينبغي. ساخنًا
  . المجموعة لتوجهات طبقًا بإحكام المغلقة

 الطعام لتغطية استخدامها يتم. فقط الميكروويف في لالستخدام اآلمنة   البالستيك الغطاء
 يالمس البالستيكي الغالف تجعل ال. بالرطوبة لالحتفاظ الطهي أثناء

  .  الطعام
 اللحوم حرارة مقاييس (فقط الميكروويف في لالستخدام اآلمنة   الحرارة مقاييس

  ). والحلوى
  . بالرطوبة واالحتفاظ الرش لمنع آغطاء تستخدم   مشمع ورق

  
  المواد التي ينبغي تجنب استخدامها في فرن الميكروويف 

  مالحظات  األواني
في لالستخدام آمن طبق في الطعام أنقل. تقوس حدوث في تتسبب قد   األلومونيوم الصواني  

  .   الميكروويف
 بمقبض طعام رتونآ

   معدني
في لالستخدام آمن طبق في الطعام أنقل. تقوس حدوث في يتسبب قد  

  .   الميكروويف
 المعدنية األواني

  بالمعدن والمزخرفة
 الزخرفة تتسبب وقد. الميكروويف طاقة عن الطعام يحجب المعدن
  . تقوس حدوث في العدنية

  . الفرن في حريق حدوث في تتسبب وقد ستقو حدوث في تتسبب قد   المعدنية الجدل أربطة
  . الفرن في حريق حدوث في تتسبب قد   الورقية األآياس
 الموجود السائل تلويث أو إذابة في البالستيكية الرغوة تتسبب قد   البالستيكية الرغوة

  . عالية حرارة لدرجة تتعرض عندما بالداخل
أو يتشقق وقد روويفالميك فرن في استخدامه عند الخشب يجف سوف   الخشب  

  . يتصدع
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  : األواني
  : تحذير

  : خطر األذى الشخصي
 المتخصص أن ينفذ أي عملية خدمة أو إصالح من الخطر بالنسبة ألي شخص بخالف الشخص

  . والتي تنطوي على إزالة الغطاء الذي يوفر الوقاية من التعرض لطاقة الميكروويف
  

بالمواد التي يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف أو التي ينبغي "أنظر التعليمات المتعلقة 
ني غير المعدنية التي تعتبر غير قد يكون هناك بعض األوا". تجنب وضعها في فرن الميكروويف
وفي حالة وجود شك، يمكن اختبار اإلناء محل الشك من خالل . آمنة الستخدامها في الميكروويف

  : اإلجراءات أدناه
  

  :اختبار اإلناء

مع اإلناء )  مل250(اإلناء اآلمن لالستخدام في الميكروويف بكوب من المياه الباردة امأل  .1
 . محل الشك

.  دقيقة1لى الحد األقصى من الحرارة لمدة بالطهي عقم  .2
 

الميكروويفالمس  .3
 

في
 

للطهي
 

تستخدمه
 

فال
 

دافئ
 

الفارغ
 

اإلناء
 

آان
 

وإذا
 

. اإلناء،
 

 . ال ينبغي أن يتجاوز الطهي دقيقة واحدة .4
  
  

  : المواد التي يمكن استخدامها في فرن الميكروويف
       مالحظات  األواني

 اإلنضاج طبق قاع يكون أن وينبغي. المصنع تعليمات إتباع ينبغي   اإلنضاج طبق
 أي. األقل على) ملم 5 (أنش 3/16 بمسافة الدوارة الصينية أعلى

  . الدوارة الصينية آسر في يتسبب قد خاطئ استخدام
 المصنع، تعليمات إتباع ينبغي. فقط الميكروويف في لالستخدام اآلمنة   الطعام أواني

  .  المتصدعة أو المكسورة األطباق استخدام ينبغي وال
 حتى الطعام لتسخين فقط استخدامها وينبغي. الغطاء إزالة دائمًا ينبغي   الزجاج الجرار

 مقاومة تكون الزجاجية الجرار معظم أن حيث فقط، دفئ يكون
  .  تنكسر وقد للحرارة

 التأآد ينبغي. فقط للحرارة المقاومة بالفرن الخاصة الزجاجية األواني   الزجاجية انياألو
  . بالمعدن مزينة ليست أنها من
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  لتقليل مخاطرة حدوث أذي لألشخاص 

  ترآيب األرضي
  :الخطر  

  خطر الصدمة الكهربية
ال يجوز فك هذا . أذى شخصي شديد أو الوفاةلمس بعض المكونات الداخلية قد يتسبب في حدوث 

  . الجهاز
  : تحذير  

  :خطر الصدمة الكهربية
قد يتسبب االستخدام غير المناسب لألرضي في حدوث صدمة آهربية، ومن ثم ال ينبغي توصيل 

  . الجهاز بمأخذ اإلمداد بالكهرباء إال إذا آان مرآبًا ومتصًال باألرضي بشكل مناسب
  :التنظيف  

  . لتأآد من فصل الجهاز عن مصدر اإلمداد بالكهرباءينبغي ا
 . نظف الجزء الداخلي للفرن بعد استخدامه باستخدام قطعة قماش رطبة بشكل طفيف .1
 . نظف الملحقات بالطريقة المعتادة في مياه تحتوي على صابون .2
ندما يجب تنظيف إطار الباب والقفل واألجزاء المجاورة بعناية باستخدام قطعة قماش رطبة ع .3

 . تكون متسخة

  
يث أنه في حالة انقطاع التيار الكهربي يعمل األرضي يجب توصيل هذا الجهاز باألرضي، ح

هذا . على تقليل مخاطرة حدوث صدمة آهربية من خالل توفير سلك هروب للتيار الكهربي
ينبغي توصيل المقبس في مأخذ . الجهاز مزود بكبل يحتوي على سلك ارضي مع مقبس أرضي

    . اإلمداد بالكهرباء المثبت والمتصل باألرضي بشكل جيد
ينبغي استشارة آهربائي مؤهل أو فني خدمة في حالة عدم فهم تعليمات األرضي بشكل آامل أو 

في حالة وجود ضرورة . في حالة وجود شك ما إذا آان الجهاز متصل باألرضي بشكل مناسب
  . الستخدام آبل تمديد، ينبغي فقط استخدام آبل تمديد يحتوي على ثالثة أسالك

داد بالكهرباء لتقليل المخاطرة الناجمة عن التعقيد أو التعثر في الكبل تم توفير آبل قصير لإلم .1  
 . األآثر طوًال

 : في حالة استخدام مجموعة أو تمديد آبل طويل .2
يجب أن يكون التقدير الكهربي الموضح لمجموعة الكبل أو آبل التمديد على األقل  )1

 . متناسبًا مع التقدير الكهربي للجهاز
مديد من النوع الذي يحتوي على أرضي ويحتوي على ثالثة يجب أن يكون آيل الت )2

 .أسالك
يجب تنظيم الكبل الطويل بحيث ال ينثني على الجزء العلوي من الطاولة حيث يمكن  )3

 . سحبه من خالل األطفال أو يتم التعثر فيه بدون قصد
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 ال يجوز استخدام هذا الجهاز بالخارج.  .17
ال تستخدم هذا الفرن بالقرب من المياه أو في الدور األرضي الرطب أو بالقرب من حمام  .18

 السباحة. 
يها مرتفعة عندما يكون الجهاز في قد تكون درجة حرارة األسطح التي يمكن الوصول إل .19

وضع التشغيل، ومن الممكن أن تصبح األسطح ساخنة أثناء االستخدام. ينبغي االحتفاظ 
 بالكبل بعيدًا عن األسطح الساخنة وال يجوز تغطية أي أشياء داخل الفرن. 

  .ال تدع الكبل يتعلق على حافة الطاولة .20
تسبب يؤدي إلى إتالف السطح مما يؤثر بشكل عدم الحفاظ على الفرن في حالة نظيفة قد ي  .21

 عكسي على عمر الجهاز ومن الممكن أن يتسبب في وضع خطر. 
ينبغي تحريك أو رّج محتويات زجاجات الرضاعة وجرار طعام األطفال وينبغي فحص  .22

 درجة الحرارة قبل االستهالك لتجنب حدوث حروق. 
الغليان الهائج ومن ثم ينبغي توخي  قد ينتج عن تسخين الميكروويف للمشروبات إلى تأخر .23

 الحذر عند التعامل مع الوعاء. 
الجهاز غير مخصص ليتم استخدامه من خالل األشخاص (بما في ذلك األفراد) ذوي  .24

أو ليدهم نقص في الخبرة أو المعرفة إال إذا تم القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة 
شأن استخدام الجهاز من خالل الشخص المسئول عن توفير اإلشراف أو التعليم لهم ب

 سالمتهم. 
 يجب اإلشراف على األطفال لضمان أنهم سوف لن يعبثوا بالجهاز.  .25
 الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله باستخدام مؤقت خارجي أو نظام مستقل للتحكم عن ُبعد.  .26
تحذير: ينبغي التأآد من أن الجهاز في وضع اإليقاف قبل استبدال المصباح لتجب إمكانية  .27

 حدوث صدمة آهربية. 
 قد تصبح األجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة، لذلك ينبغي االحتفاظ باألطفال بعيدًا.  .28
 ال يجوز استخدام منظف البخار.  .29
معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن حيث ال يجوز استخدام منظفات جلخ قاسية أو مكشطة  .30

 أنها من الممكن أن تقشط السطح مما قد يتسبب في تحطم الزجاج. 
وف يصبح الجهاز ساخنًا أثناء االستخدام، لذا ينبغي توخي الحذر لتجنب مالمسة عناصر س .31

 التسخين الموجود داخل الفرن. 
ينبغي فقط استخدام مسبار درجة الحرارة الموصي به لهذا الفرن. (بالنسبة لألفران المزودة  .32

 بمرفق الستخدام مسبار استشعار درجة الحرارة). 
الجدار.  .33 مقابل  للجهاز  الخلفي  السطح  وضع   يجب 
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 المالبس أو األطعمة جفيفت يؤدي وقد. والمشروبات األطعمة لتسخين مصمم المايكرويف فرن
 التعرض إلى ذلك شابه وما المبللة القماش وقطع واإلسفنجات واألخفاف التدفئة ألياف وتسخين
.حريق نشوب أو االشتعال أو لإلصابة
 الفرن استخدام لألطفال يمكن ال حينها ،"combination" وضع على الجهاز تشغيل عند: تحذير
.الحرارة لتولد نظرًا عليهم البالغين أحد إشراف حالة في عدا
.بالمايكرويف الطهي خالل المشروبات أو لألطعمة المعدنية الحاويات باستخدام يسمح ال

.34

.35

.36

اء تالفًا يجب استبداله من خالل المصّنع أو وآيل الخدمة التابع له إذا آان آبل اإلمداد بالكهرب .16 
 لتجنب وقع المخاطر. 
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  تعليمات سالمة مهمة 
  تحذير: 

  
لتقليل مخاطرة نشوب حريق أو حدوث صدمة آهربية أو إصابة لألشخاص أو التعرض لطاقة 

بما  األساسيةفرن الميكروويف الزائدة في حين استخدام الجهاز، ينبغي إتباع اإلجراءات الوقائية 
  في ذلك ما يلي: 

  
تحذير: ال يجوز تسخين السوائل وغيرها من األطعمة في حاويات مغلقة حيث أنها من  .1

 المحتمل أن تنفجر. 
تحذير: من الخطر بالنسبة ألي شخص بخالف الشخص المتخصص أن ينفذ أي عملية خدمة  .2

أو إصالح والتي تنطوي على إزالة الغطاء الذي يوفر الوقاية من التعرض لطاقة 
 الميكروويف. 

عندما يتم تقديم ير: يجوز فقط السماح لألطفال باستخدام الفرن بدون اإلشراف عليهم تحذ .3
التعليمات المناسبة لهم بحيث يكون الطفل قادر على استخدام الفرن بطريقة آمنة وأن يكون 

 غير المناسب.  االستخداممدرآًا لمخاطر 
طفال استخدام الفرن تحذير: في حالة تشغيل الجهاز على الوضع المرآب، يجوز فقط لأل .4

 ). ةتحت إشراف فرد بالغ نظرًا لدرجة الحرارة المنبعثة (فقط من أجل سلسلة المشوا
 يجوز فقط استخدام األواني المناسبة لالستخدام داخل أفران الميكروويف.  .5
 ينبغي تنظيف الفرن بشكل منتظم وينبغي التخلص من أي فضالت لألطعمة.  .6
 ينبغي قراءة وإتباع: "إجراءات وقائية لتجنب التعرض الممكن لطاقة الميكروويف الزائدة".  .7
في حالة تسخين الطعام في أوعية بالستيكية أو ورقية ينبغي مالحظة الفرن نظرًا الحتمالية  .8

 االشتعال. 
حظة وجود أي دخان، ينبغي إيقاف تشغيل الجهاز أو فصله عن الكهرباء في حالة مال .9

 حتفاظ بالباب مغلقًا إلخماد أي لهب. واال
 ال تفرط في طهي الطعام.  .10
ال تستخدم تجويف الفرن ألغراض التخزين. وال يجوز تخزين المواد مثل الخبز أو  .11

  البسكويت وغيرها من المواد داخل الفرن. 
 أربطة الجدل السلكية والمقابض المعدنية من األوعية/األآياس البالستكية أوينبغي إزالة  .12

 الورقية قبل وضعها في الفرن. 
 4ينبغي ترآيب أو وضع هذا الفرن فقط بما يتفق مع تعليمات الترآيب المقدمة.  .13
ال ينبغي تسخين البيض الموجود في القشرة والبيض المغلي إلى درجة آبيرة في أفراد  .14

 تسخين الميكروويف.  انتهاءبعد  حتىالميكروويف حيث أنها من الممكن أن تنفجر 
ينبغي استخدام هذا الفرن فقط من أجل اإلغراض المحددة له آما هو محدد في الكتيب. وال  .15

يجوز استخدام مواد آيميائية متآآلة أو أبخرة داخل هذا الجهاز. هذا الفرن مصمم خصيصًا 
المعملية أو الصناعية االستخدامات أجل من تصميمه يتم ولم للتسخين،
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 إجراءات وقائية لتجنب التعرض الممكن لطاقة الميكروويف الزائدة 
  
تحاول تشغيل هذا الفرن عندما يكون الباب مفتوحًا حيث أن ذلك قد يتسبب في التعرض ال   1-

 . ومن المهم عدم آسر مشابك التعشيق أو العبث بها. المضر لطاقة الفرن

أي شيء بين الواجهة األمامية للفرن والباب وال تسمح بتراآم األوساخ أو بواقي  ال تضع  2- 

 
على

 
اإلغالقالمنظف

 
. أسطح

 
في حالة تلف الباب أو أقفال الباب ال يجوز تشغيل الفرن إال بعد إصالحه من قبل : تحذير  3- 

 . شخص مختص

  
  : ملحق

 يتلف سطحه مما يؤثر على فترة حياة إذا لم يتم االحتفاظ بالجهاز في حالة جيدة من النظافة قد
  . الجهاز ويؤدي إلى وضع خطير

  
  
  

  : المواصفات

   : الموديل
   هرتز  – فولت 220  : المقدر الجهد
   وات 1450 ): ميكروويف (المقدرة  الطاقة
): ميكروويف( المقدرة الطاقة

  
   وات 900

1  ): يةالشوا (المقدرة الداخلية الطاقة    وات 0
   لتر   : الفرن سعة
   ملم 315 حوالي  : الدوارة الصينية أبعاد
   ملم 5  :  الخارجية األبعاد
آجم1حوالي  : الوزن صافي    

  

94

00
25

ة لي خخ الدا
الخاررجية

60

388 × 410 × 
7.7 
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فرن ميكروويف

  
  
  

  آتيب التعليمات
: الموديل

 
 

  
  .ية قبل استخدام فرن الميكروويف وينبغي االحتفاظ بها بعنايةيرجى قراءة هذه التعليمات بعنا

  .في حالة إتباع التعليمات سوف تستمر الخدمة الجيدة الخاصة بالفرن لسنوات متعددة
  

  

  
  

  برجاء حفظ التعليمات بعناية
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