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ها عند اللزومبلإللرجوع    الرجاء الحفاظ عىل هذه التعليمات  
 
مكان مناسب  ف  

  

البدء باستخدام الجهازوالمالحظات ذات الصلة بعناية قبل  التشغيل يرجى قراءة دليل  

  



من المهم قراءة كافة التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز للحد من خطر اإلصابة، الصدمة الكهربائية، أو حدوث 

ي المستقبل. 
 
ي مكان مناسب للرجوع إليها ف

 
 حريق واإلبقاء عل هذه التعليمات ف

 

 

 تعليمات السالمة العامة ▲

 

 خطر

  الماء أو أي سوائل التلف و لتجنب  
 
، الفيش, أو الجهاز ف  

حدوث الصدمات الكهربائية، ال تقم بغمر السلك الكهربائ 

 . وضعه تحت الصنبور لتنظيفهأو ى أخر 

 صدمة كهربائية أو دارة قص  حدوث لمنع ز لجهاا لىإ سائلأي  لخاإد تجنب . 

   عمله أثناء فتحات تهوية الجهاز  ال تغط . 

  ،التنقيط، إلخ. صينية  الرف,سلة، التتمتع بعض أجزاء الجهاز بدرجة حرارة عالية أثناء التشغيل، عىل سبيل المثال

 من الملقط الرجاء استخدام 
ً
ة.  اللمس باليد بدال  مباشر

 انتبه

  المشار  
إليه عىل لوحة التصنيف متوافق مع الجهد قبل تشغيل الجهاز، يجب التأكد من أن الجهد الكهربائ 

لك   الواصل إىل من  
  .الكهربائ 

 أن يتالمس مع األجزاء الحارة للجهاز  
  .أو أي أسطح ساخنة أخرى ال تسمح للسلك الكهربائ 

  .مزود بتأريض  
  تأكد من أن المأخذ الكهربائ 

 أو لمس مال تق  
  المأخذ الكهربائ 

 
بلولة أو رطبة لتجنب حدوث صدمة لوحة التحكم بيد م بإدخال الفيش ف

 كهربائية. 

  ستخدم الجهاز من قبل أشخاص )بمن فيهم األطفال( مع انخفاض القدرات المادية والحسية أو العقلية، أو يال

ة والمعرفة، ما لم تكن قد أعطيت لهم تعليمات بشأن استخدام األجهزة من قبل الشخص  عدم وجود الخنى

 .المسؤول عن سالمتهم

  عب بالقرب من الجهاز بالل لألطفالالجهاز اثناء عمله وعدم السماح  ةمراقبيجب . 

   بحيث ال يمكن التعن  
  مد السلك الكهربائ 

  عىل حافة الطاولة به و ينبغ 
 . ال تسمح بالتفاف السلك الكهربائ 

 ها من األجسام المتدلية أو بالقرب من الموا د القابلة لالشتعال ال تشغل الجهاز تحت خزانة الحائط واألرفف أو غنر

  مثل الستائر، أو ورق الجدار. 



  أسالك تمديد للطاقة مع هذا الجهازتقم باستخدام ال.  

  حجرة  
 
, الرجاء عدم وضع أية أغراض بالستيكية ف

ً
خالل تشغيل الجهاز تكون األجزاء الداخلية ساخنة جدا

 األوعية الممكن استخدامها باألفران فقط. استخدم فقط  أو نايلون التغليف.  البالستيكية التسخير  مثل الصحون

 دليل التعليمات هذا غرضاستخدم الجهاز لل  
 
  .المقصود منه فقط، كما هو موضح ف

 عىل البالستيك أو  هال تضع ,الجاف عند االستعمو  تأكد من وضع الجهاز عىل سطح مستو وثابت ومقاوم للحرارة

  لوح أو أي سطح آخر 
 
 . هتآكل قد يتسبب ف

 سم.  10عن الـ  لفاصلة ال تقلجهاز بالقرب من الحائط أو أجهزة أخرى, يجب إبقاء مسافة ا عال تض 

 ء عىل سطح الجهاز.  عال تض  
 أي شر

  حافظ عىليتصاعد سوف عمل الجهاز أثناء .  
يديك ووجهك  البخار الساخن من خالل منفذ الهواء الجانبى  الخلف 

 و فتحات منفذ الهواء والبخار.  عنبعيدين 
ً
الصينية من و رف المن البخار الساخن والهواء عند إزالة السلة،  كن حذرا

 . الجهاز 

  لذا الرجاء تجنب لمسها  االنتهاءالرجاء االنتباه بعد 
ً
 . باليد  من الطه  بأن القطع الداخلية ساخنة جدا

 حال كان الزمن الم  
 
اق الطعام و ختار من قبلكم للطهو ف تصاعد أكن  من الزمن الالزم فإن ذلك سيتسبب باحنر

  
  هذه الحالة يجب إيقاف الجهاز وإزالة الفيش عن المأخذ الكهربائ 

 
, ثم األبخرة, ف

ً
لطعام والزيت عن إزالة افورا

 السلة والصينية والرف. 

  وشد  قم بفصل الجهاز عن الكهرباء بإزالة الفيش من المأخذ وليس بسحبمن استخدام الجهاز,  االنتهاءعند 

 .  
  السلك الكهربائ 

 

 تحذير

  حال عدم استخدامه أو عند التنظيف ومراعاة االنتظار  
 
 ف
ً
  تماما

د قم بفصل الجهاز عن المأخذ الكهربائ  حبر ينى

 
ً
 بالتنظيف.  ءد البثم  تماما

 كة المصنعة.  غنر أصلية ال تستخدم أي ملحقات   أو مرفقات أخرى غنر مصح بها من قبل الشر

 حال تلف السلك الكهرب  
 
  أو الفيش أو وجود كش أو تلف عىل الجهاز مما يدل عىل ال تقم بتشغيل الجهاز ف

ائ 

كة المصنعة أو وكيلها   فيجب استبداله من قبل الشر
ً
  تالفا

إمكانية سقوط الجهاز وتعطله. إذا كان السلك الكهربائ 

  مؤهل. 
 المعتمد أو شخص تقب 

   صالحات من قبل ال  افةكلتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية ال تقم بتفكيك الجهاز بنفسك. يجب أن تتم

كة المصنعة أو مركز الصيانة المعتمد.   الشر



   
 
 ف
ً
  الماء أو سوائل أخرى.  ال تشغل الجهاز أبدا

 
ال تضع الجهاز بالقرب من أية حافة حيث يمكن أن يسحب ويقع ف

 
ً
  من المأخذ فورا

  الماء وأزل الفيش الكهربائ 
 
 ! حال سقط ف

  الهواء الطلق هال تستخدمالداخىل  فقط.  لالستخدامهذا الجهاز  
 
 . ف

  .قبل وضع الطعام قم بتنظيف الملحقات 

 حال حدوث أخطار. ههذا الجهاز مزود بدارة حماية تفصل الج  
 
 از عن التغذية الكهربائية ف

   حال عدم استخدامه بإزالة الفيش قم بفصل الجهاز  
 
 ف
ً
  تماما

 . عن المأخذ الكهربائ 

 
 

 أجزاء الجهاز ▲
 

 

 
 

 شوكة التقليب.   9 غطاء علوي .1

 رف.  10 لوحة التحكم .2

 سلة.  11 غطاء .3



 قفص الشوي.  12 جسم الجهاز .4

5.   
 صينية تجميع التنقيط.  13 السلك الكهربائ 

 مقالة.  14 الحجرة الداخلية .6

 ملقط.  15 باب .7

  ملقط التبديل .8
 

 قبل االستخدام ألول مرة

 ت. م بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف والملصقاق .1

 سائل تنظيف معتدل. إسفنجة و استخدم قم بتنظيف السلة وبقية الملحقات بالماء الساخن,  .2

 قم بتنظيف الجزء الخارجى  والداخىل  للجهاز بقطعة قماش جافة.  .3

 
  

 لوحة التحكم الذكية

 

 تعليمات استخدام ملحقات الجهاز ▲
. ابق عىل مسافة مستو و  ضع الجهاز عىل سطح . 1  

، وانتبه إىل كما هو مبير  من الشكل  من الحائطسم عىل األقل  10أففر

ا عن الستائر أو األ 
ً
اق ها وغنر  يةغطإبقاء الجهاز بعيد  .من المواد القابلة لالحنر

 

 صينية تجميع التنقيط. 2 

  الصور أدناه
  تظهر ف 

ا لإلرشادات البر
ً
  الجهاز وفق

 :افتح الباب، ضع صينية التنقيط ف 



 

 الرف. 3 

 

  
 
 أدخل الرف ف

ً
  الصور أدناه الجهاز وفقا

 
  تظهر ف

 :لإلرشادات البر

 

 وشوكة التقليبالتبديل  ملقط  .3

 . الحجرة الداخليةأو من إىل  قلبرف أو القفص المتالشوكة المشواة أو دخال أو إخراج ل التبديل  ملقطاستخدم 

                     

                               

 

 ة السل .4

  
 
  الحجرة الداخلية، أغلق الباب. عىل النحو التاىل  الضع الطعام ف

 
  سلة، وضعه ف

 
 :الصورف



                          

 :ملحوظة
 
 .طه  المختلفةطرق الاختيار الملحقات المناسبة ل *
 
 .من الطه   نتهاءاال رف بعد الأو صينية التجميع يرجى استخدام القفازات الشخصية لخراج  *
 
 يرجى دائم *

ً
  الطبقة الدنيا لتجميع الزيت من األطعمة المقلية صينة تجميعإبقاء  ا

 
 .التنقيط ف

 
ضع فقط بحسب الحجم الحاىل  الطعام قد يصبح أكنى بعد التسخير  ،  حجم ألن "Max" الحد ال تضع الطعام فوق  *

 للطعام. 
 

 

 تعليمات استخدام الجهاز ▲
 

1.    
، ثم تظهر ات، وتومض الشاشة الرقمية مع جميع أضواء المؤشر نغمةيسمع ، عند تغذية الجهاز بالتيار الكهربائ 

 .الشاشة السوداء

  وضع األن  والشاشة الرقمية، الجهاز المؤشر  وسيضبر   "تشغيل/إيقاف" "OFF / ON" ر الـ ىل ز عقم بالضغط  .2
 
ف

 .ستعداداال 

  وضعية  .3
 
, " OFF/ON"تشغيل/إيقاف  اتيح مفاليتم قفل جميع المفاتيح الرئيسية األخرى باستثناء  االستعداد ف

 ". Preset,  العداد المسبق " , "ضبطMenu"القائمة , 

  وضعية  .4
 
 تلقاينطف   الجهاز  االستعداد ف

ً
  حالة عدم وجود أي عملية خالل ئيا
 
 .ثانية 60ف

  وضع اختيار الوظيفة، حدد Menu,  عىل "القائمة اضغط .5
 
 / OFF"  زر عىل ضغطا، المطلوبةوظيفة ال" للدخول ف

ON"  "وضع العمل"تشغيل/إيقاف  
 
 .ثم يدخل الجهاز ف

  الصورة أدناه. لمفتاح يوجد  .6
 
  سيعملألمان الذي يظهر ف

ً
للصورة. الجهاز يعمل بشكل صحيح فقط عند إغالق  وفقا

، وإال فإنه سوف يعط    "تشغيل/إيقاف" "OFF / ON" إنذار عند الضغط عىل زر  نغمةالباب األمام 



                                                             

 اختيار وظيفة القائمة

 .وقت الطبخ ودرجة حرارة الطبخ لتلبية احتياجات الطه  المختلفة يعمل هذا الجهاز عىل مزج .1

  كل مرة، فإن لوحة التحكم تال"، عندما يتم الضغط عىل Menu,  عىل مفتاح "القائمة اضغط .2
 
ظهر الرسومات مفتاح ف

. بعد   
  الوقت نفسه المؤشر الضوئ 

 
، يبدأ "تشغيل/إيقاف"  "OFF / ON" عىل المفتاح  ضغطاتحديد، الالمقابلة، وف

  العمل
 
 .الجهاز ف

  هذا الجدول التاىل   .3
 
ا الحتياجاتك الفعليةف

ً
ا تغينر وقت الطه  ودرجة الحرارة وفق

ً
 .يمكنك أيض

 

ي الوقت  درجة الحرارة المئوية نوع الطعام
اض   االفتر

 دقيقة25 مئوية° 220 بطاطا مقلية

 دقيقة10 مئوية° 80 طعام مجمد

 دقيقة15 مئوية° 200 جوانح

 ساعات 8 مئوية° 70 تجفيف

 دقيقة12 مئوية° 180 ستيك لحم

ائح بطاطا  دقيقة20 مئوية° 220 شر

 دقيقة15 مئوية° 180 سمك

 دقيقة12 مئوية° 180 خضار

  دقيقة10 مئوية° 220 الفشار
ً
)يجب تسخير  الجهاز أوال

 دقيقة( 2لمدة 

 دقيقة30 مئوية° 220 دجاج

 دقيقة30 مئوية° 180 كيك

 دقيقة10 مئوية° 200 مشاوي

ا  دقيقة15 مئوية° 180 بينر 

 دقيقة30 مئوية° 80 إبقاء الطعام ساخن

 دقيقة4 مئوية° 200 خنى  

 دقيقة12 مئوية° 180 كعك

 
 

                    

 



 : ملحوظة

، كلما كان الوقت ودرجة الحرارة اللذان يتطلبهما طه  الطعام   أكنى وذلك كلما كان حجم الدجاج أو الطعام أكنى
ً
للحالة  وفقا

 .الفعلية

 

 ضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة

"درجة  اختيار  ضبط درجة حرارة الطبخ والوقت ، اضغط عىل تريد " ، إذا كنت Menu ,  "القائمة زر  بعد الضغط عىل .1

 ." لتغينر وقت ودرجة حرارة الطبخTemp/Time,  الحرارة / الوقت

لزيادة درجة " -"+" " , قم بالضغط عىل ستومض الشاشة الرقمية ضبط درجة حرارة الطبخ,باختيار عندما تقوم  .2

عىل المفتاح، تتغنر درجة كل مرة درجة مئوية. يمكنك الضغط   10سوف تتغنر  ضغطةل مع ك. حرارة الطبخ أو خفضها 

درجة مئوية. )درجة حرارة وظيفة  220~  50هو و درجة مئوية. نطاق درجة الحرارة قابل للتعديل  10 بمقدار الحرارة 

 (. ال يمكن تعديلها تجفيف الفواكه أو الخضار 

مع كل " لتعيير  وقت الطه  المطلوب. -، اضغط عىل "+" "تومض  ، فإن أيقونةتقوم بضبط وقت الطه  عندما  .3

 أن  10ليصبح يتغنر الوقت  دقيقة. إذا كان الضغط مستمر، فإنه سوف 1 الوقت بمقدار  تغنر ضغطة ي
ً
نطاق دقائق علما

 (ساعات 8الفاكهة ه   تجفيف دقيقة. )وظيفة 60 - 1من  وقت الطه  هو 

  

 الضبط المسبقوظيفة 

"، وستعرض الشاشة وقت العداد المسبق المضبوط لدقيقة Preset,  "وقت العداد المسبقاضغط عىل مفتاح  .1

 واحدة ، عندما يمكنك ضبط وقت الطه  مسبق
ً
دقيقة. إذا كان الضغط  1سوف تتغنر بنسبة  ضغطة". كل -بـ "+" و " ا

 .دقيقة 59ساعات  9 -دقيقة  1دقائق. نطاق الوقت المحدد مسبقا هو  10 ضغطة مستمر، فإنه سيتغنر مع كل

، ثم اضغط عىل مفتاح "وقت العداد المسبق" للعمل مفتاح القائمةتحتاج هذه الوظيفة إىل الضغط عىل  مالحظة:  
ً
 .أوال

  

  تغينر وقت الطه  ودرجة الحرارة، اضغط عىل زر مفتاح "القائمة" مرة أخرى وإعادة ضبط البيانات  .2
 
 .إذا كنت ترغب ف

 .لتأكيد وظيفة العداد المسبق وبدء العد التنازىل  "تشغيل/إيقاف"  "OFF / ON" ر  عىل ز  اضغط .3

 

 Pauseوظيفة اإليقاف المؤقت 

، سيتوقف الجهاز تلقائ  .1  أثناء عملية الطه 
ً
  هذه الحالة، يمكن تشغيل مفاتيحيا

 
 "OFF / ON"  بمجرد فتح الباب. ف

  فقط ، وسيتم  "التقليب ,  Rotisserieوزر " "ف"تشغيل/إيقا
 
قفل المفاتيح األخرى. أغلق الباب، سيستمر الجهاز ف

 .عمل الطه  السابق



  :ملحوظة 

  حالة عمل الجهاز مع وظيفة اليقاف المؤقت 
 
 خالية,، سينطف   الجهاز وستظل شاشة العرض "Pause"عند فتح الباب ف

  غضون 
 
  وضع إيقاف التشغيل ) 30إذا لم تغلق الباب ف

 
  هذه الحالة بعد إغالق  هاز الجدقيقة، ويكون الجهاز ف

 
أيضا ف

 (. الباب

  :نصائح 

 ،   استواء الطعام. بانتظام لقم بتقليب الطعام أثناء الطه 
 
 لتأكد من وجود تساوي ف

، تكون الس   الطبخ بالضافة ل لةمالحظة: أثناء الطه 
 
ا وال يمكن ينية تجميع صوكافة القطع المستعملة ف

ً
الزيت حارة جد

ة باليد  لمسها   .مباشر

 )التقليب(وظيفة التدوير

ات هذه الوظيفة  .1   ه  إن من ممنر 
ً
سيكون ضوء المؤشر ذو   ،      عىل المفتاح ضغطا . أن تجعل حرارة الطعام أكن  توازنا

  لوحة التحكم قيد التشغيل وتبدأ الوظيفة بالتناوب. اضغط مرة أخرى، وسوف 
 
 هذه الوظيفة.  تلغ  الصلة ف

: يتم استخدام شوكة التدوير  .2  حسب الشكل التاىل 

 

 :ملحوظة

، ألن  2.7رطل، إذا كان الوزن أكن  من  2.7يتجاوز الوزن الجماىل  للدجاج  أال يجب   رطل، يرجى استخدام سلة القىل 

ة ستلمس صينية  .التنقيط عند الدورانتجميع  الدجاجة الكبنر

   
ء ماتكون فيه أرجل التحقق من إحكام توضع الدجاجة السيما عندما ينبغ   

 .وأجنحة الدجاج مفتوحة بشر

  أرجل الدجاج عند 
 
اقه ب، ألن لحم أرجل الدجاج سميك و طهوها من األفضل عمل بضعة ثقوب بإبرة ف  . الحرارةيصعب اخنر

 

 من الطبخ االنتهاء

ومن ثم يتوقف عن العمل، ولكن المروحة  "دي" "دي" "دي" عندما ينه  الجهاز العمل، سوف يصدر صوت  .1

  
 
 .العمل لمدة دقيقة حبر تنخفض درجة حرارة المركز الداخليةستستمر ف

، ثم قم قم ب .2 قم والسلة متصلير  بإحكام، أمسك المقبض، و  لقط، تأكد من أن الملقطالسلة بالم بإزالةفتح الباب األمام 

  آمنب
  مكان أففر

 
 .إزالة السلة من الغرفة الداخلية، ووضعها ف



 .ال تلمس السلة بيديك إزالة السلة من الجهاز، عند  مالحظة: 

  الغرفة  نصائح:  
 
، ضع سلة القىل  مرة أخرى ف ا بعد الطه 

ً
إذا لم يبدو الطعام جيد

 .بضع دقائق أخرى مرة أخرى قم بالطه  الداخلية، 

   الطعام المطبوخ عىل طبق أو أدوات المائدة. عىل النحو التاىل  ضع  .3
 
 :الصورة ف

                         

، اضغط بعد  .4   عن المأخذ فيش ثم قم بفصل ال"تشغيل/إيقاف"  "OFF / ON"    عىل الزر الطه 
.  الكهربائ   

 الكهربائ 

  

 التنظيف والصيانة ▲
  

  مالحظة: 

 عن التغذية الكهربائية قبل البدء با تأكد من فصل*
ً
 .لتنظيفالجهاز تماما

  
ها التجميع  ، وصينية الرفتنظيف السلة ،  *  .معتدلمنظف لماء أو سائل باوغنر

  
 .امسح الجهاز بقطعة قماش رطبة ناعمة *

  
  أو الفيش أسلك الالغمر قم بال ت *

  تلف األجهزة أو  و كهربائ 
 
  الماء أو السوائل األخرى ، فقد يتسبب ذلك ف

 
جسم الجهاز ف

 .الحريق أو الصدمات الكهربائية أو إصابة األشخاص
  

  بيئة جافة ونظيفة وغنر قابلة للتآكلبعد التجفيف ، قم بتجميع كل األجزاء ثم ضعها  *
 
 .ف

 

  

ي للدارة الكهربائيةال ▲
 
 رسم البيان

  

  لمخطط الدا
 رة الكهربائيةالرسم البيائ 

 



                            

 

 للحفاظ عل البيئة: 

 

لية األخرى   التخلص منه مع النفايات المن  
التخلص إن ، هذه العالمة تشنر إىل أن هذا المنتج ال ينبغ 

  يمكن أن ينسكب ويتشب منها مواد خطرة من
 قد تصل إىل المياه الجوفية، األجهزة الكهربائية البر

ر الغذائية، اىل السلسلة منها ويدخل أي بالبيئة أو بصحة النسان نتيجة التخلص غنر  وإلحاق الص 

 المسؤول من النفايات وإعادة تدويرها بشكل صحيح. 

المستدام للموارد المادية ولعادة تدوير هذا الجهاز، الرجاء استخدام حاويات  لتشجيع إعادة االستخدام

اء  تصالاال  التدوير المصح بها من قبل البلدية أو   تقوم بتجميع مثل هذه األجهزة كمتاجر التجزئة حيث تم شر
بالجهات البر

 
ً
  .المنتج أو من يأخذ هذا المنتج لعادة التدوير اآلمن بيئيا

 

 


