
 

بالتقليب الطبخ جهاز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات التشغيل
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الجهاز باستخدام البدء قبل بعناية الصلة ذات والمالحظات التشغيل دليل قراءة يرجى  

  

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

 .المستقبل في إليها للرجوع مناسب مكان في التعليمات

 

 

 



 محتوياتال

 

 مقدمة

  العامة السالمة تعليمات

 الجهاز أجزاء

 الوظائف ولدج

 المواصفات وعرض التشغيل كيفية

 الطهي قبل اداتاالستعد

 ةصيانالو التنظيف كيفية

 الكهربائية الحماية يفةوظ

 وحلها األعطال تشخيص

 الفنية واصفاتالم

 الكهربائية الجهاز لدارة تخطيطي رسم

 الصيانة خدمات متطلبات

 للجهاز الضمان ةبطاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تشغيلو استخدامب البدء قبل بعناية التعليمات دليل قراءة يرجى. الين اونكر من الرائع الجهاز لهذا كاستخدامو شرائك على نشكرك ,المستخدم عزيزي

 .صحيح بشكل بها االحتفاظ يرجى. الضمان بطاقة التعليمات كتاب يتضمن. المنتج

 

 

 

 
 

 :تاليةال شاراتلإل الكافي االهتمام إبداء من التأكد يرجى ،ولآلخرين لك المحتملة المالية والخسائر الجسدية األضرار لتجنب

 

 تحذير
 
 

 .مادية وخسائر خطيرة إصابات, أخطار

 انتباه
 
 

 مالية وخسائر جسدية ألضرار تؤدي قد التي األخطار من انتبه

 
 
 

 بفعلها لك حيسم ال أشياء تعني" ممنوع"

 
 
 

 إتباعها يجب أشياء تعني" تأكيد"

 

 

 نبيهاتت

 على إليه المشار بائيالكهر الجهد أن من التأكد يجب الجهاز، تشغيل قبل 
 يجب. منزلك إلى الواصل الكهربائي الجهد مع متوافق التصنيف لوحة
 .بتأريض مزود كهربائي مأخذ استخدام عليك

 كهربائي حمل توليد لتجنب المأخذ نفس على أخرى أجهزة بتشغيل قمت ال
 .فضلك من .حريق بنشوء يتسبب مما زائد

 

 مثل بأشياء التهوية فتحات تغطية عدم فضلك من, الجهاز استخدام أثناء 
 .للجهاز بالضرر يتسبب ذلك ألن المناشف

 

 

 
 
 

  سوائل أية أو الماءب الكهربائي السلك أو الفيش أو جهازال غمرب قمت ال
 .ةكهربائي صدمة أو ماس حدوث في يتسبب قد ذلك ألن. أخرى

 
 

 

 العامة السالمة تعليمات

 مقدمة



 عن ا ًبعيد ومستوي جاف سطح على الجهاز وضع الرجاء 
 فإنه وإال. نفجاراتواال شتعاللال قابلةوال الحارة ماكنألا

 .الحرائق مثل حوادث تسبب أن السهل من
 
 
 

 

 الساعة عقارب لحركة معاكس باتجاه الداخلي القدر تدوير أن من تأكد 
 .الطهيب البدء قبل إغالقه وإحكام

 
 
 
 

 

 ولمس رابباالقت عالقة لهم ليس ذينال األشخاص أو لألطفال حتسم ال 
 الجهاز انقالب حوادث ومن أنفسهم إيذاء من ا ًخوف, تشغيله أثناء الجهاز
 .محتوياته واندالق

 
 
 

 

 السلك تلف حالة في, الكهربائي السلك أو الفيش بإتالف التسبب عدم 
 فني أو المعتمد الوكيل أو المصنعة بالشركة االتصال يرجى الكهربائي

 .كهربائية صدمات أو للخطر تعرضال لتجنب التصليح إلجراء مؤهل

 
 
 

 

 بواسطة أو المعتمد الوكيل بواسطة تجرى أن يجب اإلصالحات كافة 
 .معتمدة صيانة شركة

 
 
 
 

 

 قماش قطعةب أو مبللة بأيدي وإدخاله أ الكهربائي فيشال بسحب تقم ال 
 من االنتهاء بعد الطاقة مأخذ من الكهربائي فيشال سحب تذكر. مبللة
 .السالمة لضمان يالطه

 
 
 

 

 التحكم أنظمة أو خارجية قتاتؤم قيطر عن الجهاز هذا تشغيل يمكن ال 
 .بعد عن

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نبيهاتت

 

 بها مصرح غير أخرى مرفقات أو أصلية غير ملحقات أي تستخدم ال 
  .المصنعة شركة قبل من
 
 
 

 

 اءالحمر تحت األشعة ترموستات تعرض عدم على المحافظة 
 .التحكم دقة على أثيرهات من وفا ًخ الماء بقعو ألوساخل

 

 خوفا ً الداخلي الوعاء في الحادة واألدوات المعادن بوضع يُسمح ال 
 .االلتصاق عدم طبقة خدش في تتسبب أن من
 
 
 

 

 تماما ً جاف الداخلي لإلناء الخارجي السطح أن من التأكد الرجاء 
 .كهربائية صدمة حدوث لتجنب

 

 األقسام لمس عدم يجب الطهي من االنتهاء بعد أو التشغيل أثناء 
 .الطهي عن الناتجة المتصاعدة األبخرة من االقتراب أو الساخنة

 

 خاصة سطح،م نمكا في وضعه يرجى الداخلي وعاءال اخراج دعن 
 وأ تلمسه ال فضلك من, جدا ً مرتفعة فيه الطعام حرارة درجة كانت إذا

 .انقالبه من ا ًخوف تنقله

 

 أو بالوكيل واالتصال فشل أو خلل أي حدوث حالة في الفور على الجهاز استخدام عن التوقف يرجى 
 .المناسبة التصليحات إلجراء معتمدة فنية ورشة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  الغطاء .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهاز أجزاء

 غطاء

الداخلي الوعاء"  قفل/فتح"  عالمة  

للجسم التدوير مفتاح  

خاص داخلي وعاء                 

 الجسم

 لوحة التحكم

 حساس األشعة تحت الحمراء 

 قاعدة



 

 

 التحكم لوحة .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفتاح " الوعاء الداخلي "

 إظهار الوقت والرمز

ة " طهي "مفتاح وظيف  

مفتاح وظيفة "طهي بدرجة حرارة  و

 منخفضة"
مفتاح وظيفة "  وع

 مفتاح " اختيار الوظيفة " طهي الرز "

 إظهار " درجة السخونة "

 
 مفتاح التشغيل

 مفتاح + الوقت

 

الوقت -مفتاح   

 

 مفتاح " الوظيفة "

 

 مفتاح " اختيار درجة السخونة "



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعية الوضعية الوظائف
 التقليب

 أو
 التوقف

 حالة في
 التغطية

 درجة
 الحرارة

 المضبوطة

 الوقت
 المضبوط

 األدنى الطعام كمية
 (ل/غ) القصوى أو

 التسخين حرارة درجة

 طهي
 الخضار

 حسب 2 الوضعية
 الرغبة

 حسب
 الرغبة

200 °
 مئوية

 مئوية° 160 منخفض لهيب غرام 500 – 200 دقائق 5

 مئوية° 200 متوسط لهيب

 مئوية° 220 مرتفع لهيب

 بدرجة طهي
 حرارة

 منخفضة

 حسب  1 الوضعية
 الرغبة

 مئوية° 50 منخفض لهيب لتر 3 يقةدق 30 مئوية° 70

 مئوية° 70 متوسط لهيب

 مئوية° 90 مرتفع لهيب

 حسب  1 الوضعية األرز طهي
 الرغبة

125 °
 مئوية

 مئوية° 125 متوسط لهيب لتر 5 – 1 

 

 حسب 1 الوضعية  ذاتي ياراخت
 الرغبة

 حسب
 الرغبة

160 °
 مئوية

 مئوية° 110 منخفض لهيب لتر 3 يقةدق 15

 مئوية° 160 متوسط لهيب

 الزيت حرارة درجة

 مئوية° 200 -° 180 مرتفع لهيب

 

 

 

 الوظائف جدول

1الوضعية  2الوضعية   3لوضعية    



 

I .

 الجهاز تشغيل مفتاح" Power/تشغيل"

 "تشغيل" مفتاح على تضغط عندما. األحمر باللون المفتاح لمبة ستضيئ ،الكهربائية بالطاقة الجهاز توصيل بعد

 رقاملأل بالنسبةو أحمر 888 ـل الوقت رموز وتشير االستعداد وضع في الجهاز يكون المرحلة هذه في. بيضاأل باللون اللمبة ستضيئ مرة ألول

 Low temperature " ،" طهي/cook"  بين ختياراال يمكنك ،" Function/الوظائف" زر على تضغط عندما. خضراء األلوان تصبح خرىاأل

cook/الحرارة منخفض طبخ "، "Cook Rice/و" األرز طبخ "Self-Selection/تشغيل" مفتاح على أخرى مرة الضغط". الذاتي االختيار "

 .حمراأل باللون المؤشر لمبة صبحتو الجهاز سيتوقف

 

II" .طهي/ Cook "الطهي وظيفة 

 خمس هو االفتراضي قتوال. التسخينب الجهاز يبدأ ،األحمر باللون اللمبة تضيء" تشغيل" زر على الضغط بعد يهعل واضغط" طهي" زر اختر. 1

 ".Rotate/Stop" , "إيقاف/  تدوير" زر اختيار يمكنك. ذلك فخال الوعاء جسم يتقلب. )دقائق

 .2 وضعيةال إلى الجسم إمالة لضبط اليسار على الذراع مسند أسفل الزر على اضغط الطهي، أثناء. 2

 ." Time/الوقت" و" Firepower/الحرارة درجة اختيار" على بالضغط والوقت الحراة تعديل يمكن. 3

 .الزيت صبب قم. 4

 .(أردت إن واحدة دفعة كلال وضع يمكنك) سلسلبالت والصلصات المكونات ضع. 5

 .جاهز الطبق يكون وبذلك, 3 الوضعية إلى الجسم مالةإ لضبط اليسار على الذراع مسند أسفل الزر على اضغط الطهي، انتهاء بعد. 6

 :نصائح

 .الغذائية قيمةوال الحرارة فقدان من الحد أجل من الطهي أثناء وعاءال تغطي أن يقترح. 1

 .الشخصي تفضيلوال الوجبات ألصناف وفقا ً والوقت الحرارة درجة مستوى ضبط يمكن. دقائق خمس هو االفتراضي الوقت. 2

 أثناء أو قبلك من التسخين أثناء خامالس من قليلة كمية هورظ طبيعي أمر إنه. سخام ليس هذا. الطهي أثناء البخار من القليل يتصاعد أن عيالطبي من. 3

 .الطهي على جدا ً طويل وقت مرور

 .الطهي أثناء الوعاء خارج للطعام النضح بعض هناك كان إذا القدر تغطية يمكنك. 4

 

III .مفتاح    " Low temperature cook/الحرارة منخفض طبخ " 

 .1 الوضعية في الجسم على حافظ. 1

 .الداخلي الوعاء في طعاموال الماء ضع. 2

 .الماء في وضعها األطعمة حفظ كيس في المكونات ضع. 3

 .التسخين سيبدأ, "تشغيل" زر على الضغط بعد" الحرارة منخفض طبخ/Low temperature cook " وظيفة اختر. 4

 

 

 المواصفات وعرض التشغيل كيفية



 :خاص انتباه

 وفقا ً األقصى لمستوىوا المتوسط لمستوىوا المنخفض المستوى بين الطهي حرارة درجة ستتراوح. دقيقة 30 هو للطهي االفتراضي الوقت. 1

 .مختلفةال الطعام لمكونات

 .الحافة إلى 2/3 حتى بالماء الداخلية وعاءال ملء. 2

 .الوعاء في هوضع ثم المسبق التسخين إلى يحتاج الغذاء. 3

 .الطهي أثناء وعاءال لتغطية حاجة هناك ليست. 4

 أو المغلي الماء خروج لتجنب عقب على رأسا ً الجسم ركيح وال مستقيما بالجسم االحتفاظ يرجى ،"الحرارة منخفض طبخ" طبخال عملية أثناء. 5

 أن الممكن من ألنه الطهي أثناء هيلمسو ال كي طفالاأل متناول عن بعيدا ً الجهاز وضع يجب. مؤلمة إصابات يسبب قد مما الخارج إلى الطعام انسكاب

 .لألشخاص قوحرو بإصابة تسببيو عقب على رأسا ً الجهاز قلب أثناء الماء ينسكب

 

IV .وظيفة مفتاح "Cook Rice/األرز طبخ" 

 .1 الوضعية في الجسم على حافظ. 1

 .الداخلي الوعاء في واألرز الماء ضع. 2

 (.1.5: 1 هي والماء األرز نسبة) التسخين يبدأسو". تشغيل" زر على الضغط بعد" األرز بخط" وظيفة اختر. 3

 

 :خاص انتباه

 انسكاب أو المغلي الماء خروج لتجنب عقب على رأسا ً الجسم تحرك وال مستقيم وضع في الجسم على الحفاظ يرجى ،"األرز طبخ" عملية أثناء. 1

 ينسكب أن الممكن من ألنه الطهي أثناء هيلمسو ال كي طفالاأل متناول عن بعيدا ً الجهاز وضع يجب. مؤلمة اتإصاب يسبب قد مما الخارج إلى الطعام

 .لألشخاص قوحرو بإصابة تسببيو عقب على رأسا ً الجهاز قلب أثناء الماء

 .طبيعي أمر وهذا األرز من صغيرة روقش ظهور مكنمال من. 2

 

V .وظيفة مفتاح "Self-Selection/الذاتي ياراالخت." 

 .1 الوضعية في الجسم على حافظ. 1

 .الداخلي الوعاء في الطعام ضع. 2

 .التسخين يبدأسو ".تشغيل" زر على الضغط بعد" الذاتي ختياراال" وظيفة اختر. 3

 

 :خاص انتباه

 أو المغلي الماء خروج لتجنب عقب ىعل رأسا الجسم تحرك وال مستقيم وضع في الجسم على الحفاظ يرجى ،"الذاتي االختيار" عملية أثناء. 1

 أن الممكن من ألنه الطهي أثناء هيلمسو ال كي طفالاأل متناول عن بعيدا ً الجهاز وضع يجب. مؤلمة إصابات يسبب قد مما الخارج إلى الطعام انسكاب

 .لألشخاص قوحرو بإصابة تسببيو عقب على رأسا ً الجهاز قلب أثناء الماء ينسكب

 :المثال سبيل على, الحرارة مستويات بين ختياراال هنا يمكنكم. 2

 مئوية° 110 من منخفضة حرارة مستوى

 مئوية° 160 من توسطةم حرارة مستوى



 مئوية° 200 -° 180 من عالي حرارة مستوىو

 

VI .الحرارة درجة اختيار" وظيفة مفتاح/Firepower" 

 مستوى, متوسط مستوى, منخفض مستوى ضغطة؛ كل بعد تتابعي بشكل المستوى لتغيير" Firepower/الحرارة درجة اختيار" زر على انقر

 .المتوسط لمستوىا هو االفتراضي المستوى. عالي

 

VII .إيقاف/  تدوير" وظيفة مفتاح"" ,Rotate/Stop" 

 .الوعاء دورسي ، أخرى مرة الزر على اضغط ثم .الدوران عن الداخلي الوعاء وقفسيتو. واحدة مرة" إيقاف/  تدوير" الوظيفة مفتاح على اضغط

 

VIII .الوقت" وظيفة مفتاح/Time" 

 .باستمرار الوقت تقلل أو تضيف أن يمكن. قليلة أو طويلة لمدة طهي إما ختيارال" -" أو"+"  على اضغط. طهيال وقت ضبط يمكن" -" أو. "+" 1

 .واحدة دقيقة مرة لك في الوقت تقليل أو إضافة تمي. دقائق خمس هو" هيط" وظيفة من ةاالفتراضي الطهي مدة. 2

 .دقائق عشر مرة كل في الوقت تقليل أو إضافة يتم .دقيقة ثالثين هو" طهي منخفضة حرارة درجة" وظيفة من ةاالفتراضي الطهي مدة. 3

 .دقائق خمس مرة كل في الوقت تقليل أو إضافة يتم. دقيقة 15 هو" الذاتي ختيارالا" من ةاالفتراضي الطهي مدة. 4

 

IX .إضافية معلومات 

 .األزرار على الضغط أثناء" قرن" كالـ تحذير نغمة صوت سيسمع. 1

 .ثوان عشر لمدة" نقر" كالـ تحذير نغمة تصو سماع: طبيعي غير تحذير. 2

 .الوقت عرض شاشة على اإلنذار رسائل عرض سيتم

 .الطهي من االنتهاء عند ثوان عشر لمدة" نقر" كالـ تحذير نغمة صوت سيسمع. 3

 

 

 

 

 

 (اإلحكام ثم الساعة عقارب دوران عكس باتجاه تدوير) صحيح بشكل الداخلي الوعاء بتثبيت قمت أنك من تأكد ،أوال ً. 1

 .للمواصفات وفقا الطعام ةومعالج وقطع بتنظيف قم. والمكونات الطعام إعداد. 2

 .التشغيل لبدء "تشغيل" زر ىعل واضغط الطاقة بمأخذ الكهربائي فيشال بتوصيل قم. 3

 

 :انتباه

 

 يالطه قبل االستعدادات



  .المصنعة شركة قبل من بها مصرح غير أخرى مرفقات أو أصلية غير ملحقات أي تستخدم ال. 1

 .التحكم دقة على تأثيرها من خوفا ً الماء وبقع لألوساخ الحمراء تحت األشعة ترموستات تعرض عدم على المحافظة. 2

 .االلتصاق عدم طبقة خدش في تتسبب أن من خوفا ً الداخلي الوعاء في الحادة اتواألدو المعادن بوضع يُسمح ال. 3

 .كهربائية صدمة حدوث لتجنب تماما ً جاف الداخلي لإلناء الخارجي السطح أن من التأكد الرجاء. 4

 .الطهي عن الناتجة متصاعدةال األبخرة من االقتراب أو الساخنة األجزاء لمس عدم يجب الطهي من االنتهاء بعد أو التشغيل أثناء. 5

 تنقله أو تلمسه ال فضلك من, جدا ً مرتفعة فيه الطعام حرارة درجة كانت إذا خاصة مسطح، مكان في وضعه يرجى الداخلي الوعاء اخراج عند. 6

 .انقالبه من خوفا ً

 .تويالمس للوضع الجسم ميل زوايا استعادة ثم ومن المطبوخ الطعام سكب بعد الغطاء زالةإ يرجى. 7

 التصليحات إلجراء معتمدة فنية ورشة أو بالوكيل واالتصال فشل أو خلل أي حدوث حالة في الفور على الجهاز استخدام عن التوقف يرجى. 8

 .المناسبة

 

باه ت  :ان

 .الزيت صب بعد المسبق التسخين من االنتهاء النتظار حاجة هناك ليست, البارد بالزيت بالطهي الرغبة حالة في. 1

 .الطعام في الموجودة مغذياتوال الحرارة فقدان تقليل أجل من الطهي أثناء الوعاء تغطي أن قترحي. 2

 فقا ًو الحرارة ومستوى الوقت ضبط يمكن. المتوسط المستوى هو االفتراضية الحرارة درجة ومستوى. دقائق خمس هو االفتراضي الطهو وقت. 3

 .الشخصي والتفضيل الوجبات ألنواع

 أثناء أو قبلك من التسخين أثناء خامالس من قليلة كمية هورظ طبيعي أمر إنه. سخام ليس هذا. الطهي أثناء البخار من القليل يتصاعد أن عيالطبي من. 4

 .الطهي على جدا ً طويل وقت مرور

 :انتباه

 .الطعام قتراحا عدم لضمان الوعاء في الحساء جفي ماعند التسخين عن توقفال يجب

 

 

 

 

 

 التنظيف قبل تماما ً بارد أنهو إزالته تم قد الوعاء أن من التأكد يرجى, الطاقة مأخذ من الكهربائي الفيش إزالة من تأكد بالتنظيف دءالب قبل. 1

 قم. التهإز يمكن بحيث للفصل القابل الداخلي الغطاء من االنزالقية الكتلة وادفع الغطاء أخرج: لالنفصال القابل الداخلي الغطاء بتنظيف قم. والصيانة

 .الغالف على أخرى مرة بتثبيتها وقم المنزلقة الكتلة اسحب. ناعمة قماش بقطعة وجففه العذب بالماء بتنظيفه

 .الغالف إلى تثبيته أعد ثم ناعمة قماش بقطعة وجففه العذب بالماء بتنظيفه وقم. الغطاء من البخار صمام بسحب قم: البخار صمام تنظيف. 2

 للتنظيف قماش قطعة استخدم الوعاء، في الدهنية األوساخ من كبير قدر هناك يكون عندما: لتنظيفه الداخلي الوعاء أخرج: خليالدا الوعاء تنظيف. 3

 بتنظيفه وقم أخرجه ثم, الحركة عدم نقطة إلى تصل حتى الساعة عقارب اتجاه في بالتدوير قم ثم يديك بكلتا جيدا ً وأمسكها الحوض حافة حول ولفها

 .التنظيف بعد ةنظيف قماش بقطعة وجففه الطبخ باأوعية خاصة ناعمة فرشاة باستخدام

 .الصقة الغير الطبقة شتنخد ال كي الفوالذي بالصوف تنظفه ال. الداخلي عاءالو تركيب/  إزالة أثناء بلطف التعامل :انتباه 

 والصيانة التنظيف



 غطاءال تثبيت يرجى. مباشرة بالماء تنظفه ال. الحاجة عند يخلالدا وأ الخارجي الجسم لتنظيف جافة منشفة أو مبللة قماش قطعة استخدام يرجى. 4

 المرة في لالستخدام ا ًمناسب ليكون سليمة، وأجزائه الجهاز بقاء لضمان صحيح بشكل األجزاء كافةو الداخلي الوعاءو البخار، وصمام للفك، قابلال

 .تهوصيان هتنظيف بعد القادمة

 

 

 

 

 

 .(كهربائي ربتس) الزائد التيار مرور ضد حماية .1

 كانت إذا, مئوية° 250 نع تزيد ال مسموحة حرارة درجة قصىأ(: للحرارة المزدوجة الحماية) الحرارة رجةلد الزائد االرتفاع من حماية .2

 .ةالكهربائي الجهاز دارة عن التيار فصل يتم, أعلى الحرارة

 .التحميل عدم ضد حماية .3

 .لجهدا انخفاض أو الزائد الكهربائي الجهد ضد حماية .4

 .دقائق ثالث غضون في زر أي ضغط عدم عند أوتوماتيكي بشكل التشغيل عن الجهاز إيقاف سيتم .5

 

 

 

 

 الحل العطل نوع الرمز
E1 الكهربائي الجهد انتظام حين إلى االنتظار منخفض/مرتفع الكهربائي الجهد 

E2 إذا. يبرد أن بعد الجهاز تشغيل إعادة انتظر األقصى الحد عن الحارة درجة ارتفاع 

 إرسال يرجى ،العالية الحرارة وجود استمر

 .معتمدال صيانةال قسم في لتصليحه الجهاز

E3 مقاومة NTC الـ في طبيعية غير CN1 من 
 .الدائرة لوحة

 قسم في لتصليحه الجهاز إرسال يرجى

 .الوكيل قبل من معتمدال صيانةال

E4 الحمراء تحت باألشعة الحرارة درجة حساس 
 معطل

 قسم في لتصليحه الجهاز إرسال جىير

 .الوكيل قبل من معتمدال صيانةال

E5 تحت األشعة حرارة درجة من تحذير إشارة 
 مئوية°200 من كثراأل الفعلية الحمراء

 إذا. يبرد أن بعد الجهاز تشغيل إعادة انتظر

 إرسال يرجى ،العالية الحرارة وجود استمر

 .دمعتمال صيانةال قسم في لتصليحه الجهاز

E6 استمر إذا, تركيبه أعد ثم الداخلي الوعاء أزل يةطبيع غير الدارة أو عالق المحرك 
 لتصليحه الجهاز إرسال يرجى ،المشكلة وجود
 .معتمدال صيانةال قسم في

 الكهربائية الحماية دارة

 وحلها األعطال تشخيص



E7 لوحات يربط الذي الصحيح عالتموض عدم 
 .التسخين صفائحو المفاتيح

 قسم في لتصليحه الجهاز إرسال يرجى
 .الوكيل قبل من عتمدمال صيانةال

E8 لوحات يربط الذي الصحيح عالتموض عدم 
 .التسخين صفائحو المفاتيح

 قسم في لتصليحه الجهاز إرسال يرجى
 .الوكيل قبل من معتمدال صيانةال

E9 تثبيت تم هل) طبيعي غير سخينت أو سخينت ال 
 (صحيحة بصورة الداخلي وعاءال

 قسم في لتصليحه الجهاز إرسال يرجى
 .الوكيل قبل من معتمدال صيانةال

 

 

 

 

 مم 365 االرتفاع×  370 العرض×  310 الطول الجهاز أبعاد

 يمغناطيس إلكترو التسخين طريقة

 ركمبيوت مايكرو شريحة بالوظائف التحكم طريقة

 كغ 7.4 الصافي الوزن

 كغ 8.5 القائم الوزن

 لتر 6 الوعاء حجم

 باللمس تعمل التحكم لوحة

 هرتز 50   - فولط 240-220 التشغيلي الفولط

 واط 2000 االستطاعة

 متر 1.08 الكهربائي السلك طول

 التقليب ضبط أخرى معلومات

 الحرارة ضبط

 الوقت ضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنية المواصفات

 الكهربائية الجهاز لدارة تخطيطي رسم

 



 

 

 

 

 

I .الخدمة شروط 

 .الشراء تاريخ من صالحة واحدة سنة لمدة مضمون لجهازا هذا. 1

 .المناسبة باإلصالحات للقيام الوكيل مع التواصل يجب. بنفسك وإصالحه تفكيكه محاولة عدم يُرجى المنتج، في ما خطأ وجود عند. 2

 صيانة على للمحافظة كضمان( اإليصاالت أو الفواتير) الشراء شهاداتل باإلضافة العميل قبل من صحيح بشكل الضمان طاقةبب االحتفاظ جبي. 3

 .المنتج

 

II .استثناءات 

 .التعامل وسوء الصيانة االستخدام، العميل، قبل من نقله اءأثن جهازال تلف. 1

 .الوكيل قبل من اعتمادها يتم لم التي الصيانة أماكن وصيانة تركيب بسبب جهازال تلف. 2

 .الضمان تحت أنها إثبات يمكنك وال. صالحةال شراءال شهادة أو الضمان بطاقة توجد ال. 3

 .أصلية غير أو متناسقة يرغ الصيانة بطاقات أو الشراء فاتورة. 4

 .طبيعية كارثة جراء الجهاز تضرر. 5

 .العمل ورسوم الصيانة قطع تكاليف دفع العميل على يجب, الضمان فترة انتهاء حالة في. 6

 

 الضمان بطاقة

 صلة ذات معلومات

 :المستخدم اسم

 الصيانة خدمة متطلبات

 



 :عنوان

 :المنتج موديل

 :متجر شراء

 :الصيانة محالت

 :رقم

 :تجللمن التسلسلي الرقم

 :الشراء تاريخ

 :الفاتورة رقم

 الصيانة سجالت

 :الصيانة تاريخ

 :األعطال محتويات

 :تفاصيل

 :الصيانة وحدة

 :الصيانة وحدة هاتف رقم

 :الصيانة عن المسؤول توقيع

 :انتباه

 إلى إرساله إلى العميل تاجيح وال. صحيح بشكل الضمان بطاقة على الحفاظ يرجى .المنتجات شراء أثناء الفور على الضمان بطاقة ملء يرجى

 .المحافظة مع الصالحة الشراء وشهادات الضمان بطاقات إحضار الرجاء. الشركة

 

 :البيئة على للحفاظ

 

 الكهربائية األجهزة من التخلص إن ،األخرى المنزلية النفايات مع منه التخلص ينبغي ال المنتج هذا أن إلى تشير العالمة هذه

 وإلحاق الغذائية، السلسلة الى منها أي ويدخل الجوفية، المياه إلى تصل قد خطرة مواد منها تسربوي ينسكب أن يمكن التي

 . صحيح بشكل تدويرها وإعادة النفايات من المسؤول غير التخلص نتيجة اإلنسان بصحة أو بالبيئة الضرر

 من بها المصرح التدوير حاويات استخدام الرجاء ،الجهاز هذا تدوير وإلعادة المادية للموارد المستدام االستخدام إعادة لتشجيع
 المنتج هذا يأخذ من أو المنتج شراء تم حيث التجزئة كمتاجر األجهزة هذه مثل بتجميع تقوم التي بالجهات تصالاال أو البلدية قبل

  .بيئيا ً اآلمن التدوير إلعادة

 


