
SMART AIR FRYER OVEN

يرجى التأكد من قراءة دليل المستخدم هذا قبل استخدام الوحدة.

دليل المستخدم.
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مرحًبا بكم في فريق
nutricook®

الحياة معقدة، ولكن يجب أال يكون تناول 
الطعام الصحي أمًرا معقًدا أيًضا.

ال توجد طريقة أفضل من اقتناء هذا الجهاز 
المذهل لتبسيط نمط حياتك الصحية.

نسعى دائًما إلعداد وصفات EASY. ومغذية ولذيذة.

يمكنك اإلطالع على هذه الوصفات عبر اإلنترنت عن طريق 
nutricookworld.com زيارة الموقع اإللكتروني

ال يمكننا االنتظار لنرى كيف أصحبت منتجات 
nutricook® جزًءا من حياتك اليومية.

 تواصل معنا من خالل
nutricookworld 

اعثر على وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
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قبل بدء التشغيل.
أزْل جميع مواد التغليف الموجودة داخل فرن 	 

المقالة الهوائية وحوله، ثم تحقق من وجود جميع 
 أجزاء الفرن.

ضْع فرن المقالة على سطٍح مستٍو مستقر بعيًدا 	 
 عن مصادر الحرارة الخارجية.

احرص على قراءة جميع المعلومات التحذيرية 	 
والتدابير االحتياطية المهمة الموجودة في دليل 

المستخدم هذا، حيث قد يؤدي عدم االلتزام بذلك 
إلى حدوث تلف في الممتلكات أو وقوع إصابات 

 شخصية.

اتبع تعليمات العناية والصيانة الواردة في دليل 	 
 المستخدم لتنظيف فرن المقالة قبل الطهي.

تجنب إزالة ملصقات تحذيرات السالمة أو ملصق 	 
التصنيف.

*تنبيه: ُيحظر  وضع فرن المقالة فوق موقد مسطح، كما ُيحظر وضعه فوق موقد   
غازي ساخن أو موقد كهربائي أو فرن ساخن أو بالقرب منها أو أي مصدر حراري 

خارجي، إذ يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.

اعثر على وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld 67



تحضير عصائر السموذي.
معلومات تحذيرية

وتدابير احتياطية مهمة.
  تحذير! يولد هذا الجهاز حرارة وبخار أثناء استخدامه، ولتجنب مخاطر وقوع 

إصابات بالغة، يرجى قراءة كافة التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائًما مراعاة احتياطات السالمة األساسية، بما 
في ذلك المعلومات الهامة التالية.

السالمة العامة
تجنب لمس األسطح الساخنة. استخدم المقبض أو قفازات الفرن أو 	 

الماسكات.

 تحذير!  ُيحظر غمر السلك أو القابس أو أي جزء من أجزاء الجهاز في الماء أو 	 
غيره من السوائل للحماية من وقوع صدمات كهربائية.

 تحذير!  يجب توخي الحذر الشديد عند نقل الجهاز مع وجود زيوت ساخنة 	 
بداخله أو أي سوائل أخرى.

تعد الرقابة الدقيقة أمرًا بالغ األهمية عند قيام األطفال باستخدام أي جهاز أو 	 
وجودهم بالقرب منه.

هذا الجهاز ليس لعبة؛ لذا ال ينبغي على األطفال العبث به.	 

يجب مراقبة األطفال عند تواجدهم بالقرب من الجهاز؛ وذلك للتأكد من عدم 	 
عبثهم به.

الجهاز غير مخصص لالستخدام من ِقبل األشخاص ذوي القدرات البدنية أو 	 
الحسية أو العقلية المحدودة )بما في ذلك األطفال( أو أولئك الذين ينقصهم 
الخبرة والمعرفة، ما لم يكن ذلك االستخدام تحت إشراف أو وفًقا للتعليمات 

الُموصى بها من المسؤولين عن سالمتهم. 

انزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي في حالة عدم االستخدام وقبل التنظيف. 	 
اترك الجهاز يبرد قبل فك أو تركيب أي من أجزائه.

ُيحظر استخدام هذا الجهاز ألي أغراض أخرى غير تلك المصنوع من أجلها. فهذا 	 

اعثر على وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld

*تحذير: احرص على قراءة دليل المستخدم هذا بعناية وبشكل كامل، واحتفظ 
به للرجوع إليه في المستقبل. حيث قد يؤدي عدم االلتزام بتعليمات 

السالمة الموجودة فيه إلى وقوع إصابات خطيرة.
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الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.

ُيحظر وضع الجهاز فوق أي موقد غازي ساخن أو موقد كهربائي و/ أو في فرن 	 
ساخن أو بالقرب من أي منها.

ُيحظر وضع الجهاز أو استخدامه وهو موجود فوق أي موقد غازي ساخن أو موقد 	 
كهربائي أو فرن ساخن أو بالقرب من أي منها.

 تنبيه! أثناء الطهي، يتم إطالق بخار ساخن من فتحة مخرج الهواء. لذا يجب 	 
ترك مسافة بينك وبين الجهاز إلبقاء يديك ووجهك بعيًدا عن البخار الصادر من 

فتحة مخرج الهواء. كن حذًرا وابتعد عن البخار والهواء الساخن عند فتح الجهاز.

 تنبيه! تجنب لمس الملحقات أثناء الطهي وبعده مباشرة، واحرص دائًما على 	 
ارتداء قفازات الفرن أو استخدم الماسكات عند التعامل مع الملحقات الساخنة، 

واترك كافة األجزاء حتى تبرد تماًما قبل التنظيف.

 تنبيه! ال تحاول لمس الباب الزجاجي أو أي جزء من أجزاء الفرن أثناء الطهي 	 
وبعده؛ إذ تكون تلك األسطح ساخنة للغاية أثناء الطهي وقد تتسبب في حدوث 

إصابات جسدية خطيرة.

 تنبيه! ُيحظر وضع أي من أدوات الطهي أو الملحقات على الباب الزجاجي.	 

ُيحظر وضع الجهاز على حافة الطاولة أو المنضدة. تأكد من أن السطح مستقر 	 
ومستو ومقاوم للحرارة ونظيف.

ُيحظر استخدام الجهاز على سطح مغطى بالقماش أو بالقرب من ستائر أو أي 	 
مواد قابلة لالشتعال.

عند تشغيل الفرن، اترك مسافة ال تقل عن 10 سم على جانبي الجهاز و15 سم 	 
أعلى الجهاز.

احرص دومًا  على استخدم قفازات أو فوط مقاومة للحرارة عند تناول المواد 	 
الساخنة، وعند وضع عناصر داخل الفرن أو إخراجها منه، بما في ذلك الصواني أو 

األرفف أو الملحقات أو الحاويات.

 	 Start/Cancel عندما ال يكون الفرن قيد االستخدام وقبل تنظيفه، اضغط على
)بدء التشغيل /إلغاء( إليقاف تشغيل الفرن، ثم افصله عن مأخذ التيار الكهربائي. 

اترك الجهاز ليبرد قبل تركيب أو فك أي من أجزاءه وقبل تنظيفه.

نّظف دائًما صينية الفتات بعد كل استخدام، إذ يمكن أن تسخن الدهون 	 
المتراكمة والفتات المتراكم بصورة زائدة مما يؤدي إلى اندالع حريق.

تجنب استخدام حشوات تنظيف معدنية لتنظيف الجهاز؛ فقد تنفصل شظايا 	 
معدنية منها مما يتسبب في خطر حدوث صدمة كهربائية.

ُيحظر تخزين أي شيء داخل الفرن بخالف الملحقات الموصى بها.	 

ُيحظر وضع صناديق من الورق المقوى أو بالستيك غير مقاوم للحرارة داخل 	 
الفرن أو أي مواد قد تذوب أو تؤدي إلى اندالع حريق.

ُيحظر وضع أطعمة أو أواني معدنية ذات أحجام كبيرة )باستثناء ملحقات 	 
نوتريكوك( في الفرن.

 تحذير: لتجنب ارتفاع درجة الحرارة بصورة مفرطة، ال تقم بتغطية صينية أو 	 
سلة أو رف برقائق معدنية ما لم ُيسمح بذلك. وفي حالة استخدام الرقائق 

المعدنية، فيجب توخي الحرص دائًما وتثبيتها بإحكام قدر اإلمكان. وفي حالة 
مالمسة الرقائق المعدنية للعناصر الحرارية في الفرن، فقد ترتفع حرارتها بصورة 

مفرطة ومن ثم خطر اندالع حريق. 

ال تضع ورق الخبيز أو ورق البرشمان في الفرن بدون وجود طعام أعاله، إذ 	 
يمكن أن يؤدي دوران الهواء إلى تحريك الورق ومالمسته لعناصر التسخين.

احرص دائًما على استخدام حاويات تتحمل الحرارة العالية، ويجب توخي 	 
أقصى درجات الحذر عند استخدام حاويات ليست معدنية أو زجاجية.

 تحذير! يجب توخي الحذر عند استخدام صواني طبخ وأطباق مصنوعة من 	 
مواد غير المعادن. وتأكد من مالئمة صواني الطبخ واألطباق وتحملها للحرارة 

العالية قبل استخدامها في الفرن .

 تنبيه! يجب توخي الحذر عند وضع حاويات بأغطية داخل الفرن، إذ قد يتسبب 	 
الضغط المتراكم في صواني الطبخ أو األطباق المغطاة إلى قذف المكونات 

الساخنة خارجها أو تكسر األطباق. ُيحظر وضع أي حاويات محكمة اإلغالق داخل 
الفرن.

 تحذير! يوضع الفرن بعيًدا عن أي مواد قابلة لالشتعال )الستائر، المفارش، 	 
الحوائط وما إلى ذلك(. ضع الفرن على سطح مسطح مستقر مقاوم للحرارة 

بعيًدا عن مصادر الحرارة أو السوائل.

أوقف تشغيل الفرن وافصله عن مصدر التيار الكهربائي في حالة انبعاث دخان 	 
أسود، فهذا يعني أن الطعام يحترق، وانتظر حتى يختفي الدخان قبل دفع الرف 

إلى الخارج، وال تقم بفك الوحدة أو استبدال أي من أجزاءها بنفسك.

يجب أال يتم وضع طعام أو أواني معدنية بأحجام كبيرة داخل الفرن، إذ يؤدي 	 
القيام بذلك إلى حدوث حريق أو خطر الصدمة الكهربائية.

هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم 	 
عن ُبعد.
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السالمة الكهربائية.
ب خطر حدوث صدمة كهربائية ُيحظر غمس السلك أو القابس أو   تنبيه: لتجنُّ

القاعدة في ماء أو أي سوائل أخرى.
ُيحظر استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو 	 

ب أيًضا استخدام أي نوع من  تحتوي على أنواع مختلفة من القوابس، وتجنَّ
أنواع مهيئات القوابس أو أجهزة تحويل الجهد، إذ قد يتسبب القيام بذلك 

في حدوث قصور كهربائي أو حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة شخصية أو 
تلف المنتج.

ُيحظر تعديل القابس بأي طريقة، إذ يؤدي القيام ذلك إلى إبطال الضمان. 	 
ُيحظر سحب سلك الطاقة أو ثنيه أو إساءة استخدامه. 	 
قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء غير موصى بها أو غير مباعة من ِقبل 	 

عة إلى نشوب حرائق أو حدوث صدمات كهربائية أو إصابات  الشركة المصنِّ
شخصية أو تلف الجهاز عالوة على إبطال الضمان.

وفي حالة تلف سلك الطاقة، فيجب استبداله عن طريق وكيل الخدمة أو 	 
أشخاص مؤهلين لتجنب وقوع أي مخاطر.

احرص دائًما على إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي 	 
عندما ال يكون قيد االستخدام أو قبل تجميعه أو فكه أو تغيير الملحقات 

أو التنظيف. 
ُيحظر ترك السلك معلًقا على حافة الطاولة أو المنضدة. ُيحظر سحب 	 

سلك الطاقة أو ثنيه أو إتالفه. احرص على عدم مالمسة السلك ألسطح 
ساخنة، بما في ذلك الموقد.

ًقا على حافة المنضدة أو الطاولة أو مالمسته ألي 	  ُيحظر ترك سلك معلَّ
أسطح ساخنة؛ إذ أنه قد يتشابك مما يؤدي إلى سقوط الجهاز.

ُيحظر تشغيل الجهاز باستخدام سلك أو قابس تالف، وكذلك ُيحظر 	 
تشغيله بعد تعرضه لعطل ما أو سقوطه أو تلفه بأي صورة من الصور. 

ُيعد استخدام المهايئات والمحوالت تعديل غير ُمصرح به ومن ثم إبطال 	 
الضمان، كما قد يؤدي استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات 

كهربائية مختلفة إلى تلفه.

المعلومات الكهربائية:
ألسباب تتعلق بالسالمة، تم تحديد طول السلك لتقليل مخاطر السالمة 

التي قد تحدث مع استخدام سلك طويل، كما يمكن استخدام أسالك اإلطالة 
المتاحة إذا تم توخي الحذر عند استخدامها. وفي حالة استخدام سلك اإلطالة: 

د لسلك اإلطالة عن التصنيف  )1( يجب أال يقل التصنيف الكهربائي المحدَّ
الكهربائي الخاص بالجهاز. )2( يجب وضع السلك األطول بطريقة مناسبة بحيث 

ال يتدلى فوق سطح المنضدة أو الطاولة، مما قد يؤدي إلى سحبه أو التعثر 
فيه عن طريق الخطأ.

احتفظ بهذه التعليمات!
فهذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط.
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مواصفات المنتج:

األبعادالوزنالفولطيةالطاقةالسعةالطراز

فرن المقالة 
الهوائية الذكية 

KF1828ELQ-H12D
1800 وات30 لتر

220-240 فولت
60/50 هرتز

51x42x30.8 سم8.9 كجم

1415

مكونات المنتج.

فرن المقالة الهوائية الذكية 	 
بقدرة 1800 وات

سلة القلي	 

قضيب المشواة	 

شوكتا المشواة	 

رف سلكي	 

صينية الطعام	 

صينية الفتات	 

مقبض المشواة	 

دليل المستخدم	 



ا الرجوع إلى  ًم *مالحظة: * الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائ
الحقيقي. المنتج 

ا الرجوع إلى  ًم *مالحظة: * الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائ
الحقيقي. المنتج 

نظرة عامة على أجزاء الفرن.

زر الوقت/ درجة 
الحرارة

زر الوظائف

مبيت من 
الفوالذ المقاوم 

للصدأ شاشة عرض
LED

زر اإلنارة/ درجة 
الحرارة

 Start/Cancel زر
)بدء التشغيل/ اإللغاء(

button

زر المروحة

handle

heating
elements

مقبض الباب 
الزجاجي

مقبض المشواة

سلة القلي

صينية 
الطعام

رف سلكي

صينية الفتات

شوكة المشواةقضيب المشواة
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اعثر على وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld

بدء التشغيل.
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تفاصيل لوحة التحكم.

وظائف الطهي

أيقونة درجة الحرارة

مؤشر المشواة

شاشة عرض الوقت

مؤشر سرعة المروحة العالية

normal fan العالية

مؤشرات درجات الحرارة المئوية/ الفهرنهايتية
indicators

أيقونة المؤقت

شاشة عرض درجة الحرارة

مؤشر ضوئي

toast/bagel
مستوى االسمرار: 
indicators

زر المروحة

زر الوظائف

LED شاشة

زر بدء التشغيل/ اإللغاء

زر الوقت/ درجة الحرارة

زر اإلنارة/ درجة الحرارة

2021



.) (/ درجة الحرارة ) زر اإلنارة )

( على الشاشة.	  ُيشغل المصباح الداخلي أو يوقف تشغيله، ويظهر )

مالحظة: يتم تشغيل المصباح الداخلي بصورة تلقائية عندما يتبقى دقيقة واحدة على انتهاء 

وقت الطهي. اضغط مرة أخرى إلطفاء المصباح يدوًيا.

اضغط مع االستمرار لتحويل وحدات درجة الحرارة بين درجة 	 
فهرنهايتودرجة مئوية.

.) زر المروحة )
يتحول بين سرعات المروحة: السرعة العادية والعالية وإيقاف التشغيل.	 
يمكن استخدام المروحة مع وظائف الطهي كلها ولكن يستسنى من ذلك و 	 

. Toast
يتم ضبط سرعة المروحة بصورة تلقائية أثناء Air Fry )القلي الهوائي( و 	 

Dehydrate )التجفيف( وال يمكن تغييرها.

زر Start/Cancel )بدء التشغيل/ اإللغاء(.
يبدأ تشغيل وظيفة طهي أو يلغيها.	 
في حالة التسخين المسبق، ُيلغي التسخين المسبق ويبدأ تشغيل وظيفة 	 

الطهي.
يضيء حينما تصدر حرارة عن الفرن.	 
يومض عندما يكون الفرن في مرحلة التسخين المسبق أو عندما ينهي 	 

التسخين المسبق. اضغط على الزر مرة أخرى لبدء وظيفة الطهي.

زر الوظائف.
أدر الزر الختيار وظيفة الطهي. ستومض وظيفة الطهي المختارة على 	 

الشاشة.

زر الوقت/ درجة الحرارة.
أدر الزر لتغيير الوقت/ درجة الحرارة. أدر في اتجاه عقارب الساعة للزيادة 	 

وعكس عقارب الساعة للنقصان.
اضغط على الزر للتحول بين التحكم في الوقت والتحكم في درجة الحرارة. 	 

سيقوم الزر بضبط الوقت بصورة افتراضية.
وسيتم ضبط الوقت بزيادة +/- 1 دقيقة لكل عملية الطهي أقل من 60 	 

دقيقة و +/- 5 دقائق لكل عملية طهي تستغرق 1–2 ساعة و +/- 10دقائق 
لكل عملية طهي تستغرق 2–3 ساعات و+/- 15 دقيقة في حالة زيادة مدة 

الطهي عن 3 ساعات. بالنسبة لوظائف التجفيف والتخمر، يتم ضبط الوقت 
على +/- 30 دقيقة.

وبعد تحديد إعدادات الوقت أو درجة الحرارة، سيومض الرقم 5 مرات على 	 
الشاشة قبل تأكيد اإلعداد.

مالحظة:
إذا كان الفرن غير نشط لمدة 30 دقيقة، سيتم إيقاف تشغيله تلقائًيا. استخدم أي 	 

عنصر تحكم لتنشيط الفرن.
وفي حالة كانت شاشة العرض غير نشطة لمدة 30 دقيقة أثناء الطهي، فسيتم 	 

إيقاف تشغيلها تلقائًيا. وسيظل زر Start/Cancel   مضيًئا. استخدم أي عنصر 
تحكم لتنشيط شاشة العرض.

تفاصيل لوحة التحكم.
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اعثر على وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld

قبل االستخدام األول.

 أزل جميع مواد التغليف والملصقات الموجودة داخل الفرن وخارجه.- 1

ضع الفرن على سطح مستو جاف. تأكد من وجود مسافة ال تقل عن 10 سم - 2
 على جانبي الجهاز و15 سم أعلى الجهاز.

اغسل الرف السلكي وصينية الطعام وصينية فتات الخبز وسلة القلي وشوكتا - 3
الشواء ومقبض الشواء وقضيب الشواء بماء دافئ وصابون، ثم قم بشطفها 

 وتجفيفها بالكامل قبل االستخدام.

قم بتجفيف الجزء الداخلي من الفرن بقطعة قماش ناعمة ورطبة قلياًل. تأكد من - 4
 جفاف الجزء الداخلي قبل تشغيل الفرن.

 ضع صينية فتات الخباز داخل الفرن.- 5

صل قابس الفرن بمأخذ التيار الحائطي. سيصدر صوًتا عن الفرن وستضيء - 6
شاشة LED. سيظهر خيار الوظيفة وستومض كلمة TOAST. وتظهر الشاشة 

.HI مؤشر مستوى االسمرار عند 4  ومؤشر الحرارة عند 

اضغط على زر Start/Cancel لتشغيل وظيفة TOAST  باإلعدادات - 	
 االفتراضية. سيضيء الزر وستظهر شاشة LED العد التنازلي للمؤقت.

مالحظة: نوصي بتشغيل وظيفة TOAST  )مع عدم وجود طعام في الفرن( أثناء 
 االستخدام األول للتخلص من أي بقايا أو روائح موجودة في الفرن بعد شحن الجهاز.

وعندما يصل الوقت إلى 00:00، سوف يصدر الفرن صوًتا لإلشارة إلى نهاية - 8
دورة الطهي.
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اعثر على وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld

طريقة االستخدام.

أدخل الملحق في موضع الرف المقترح وفًقا للوصفة. للرجوع السريع، يتم - 1
طباعة الوظائف على الباب الزجاجي لإلشارة إلى موضع الرف الذي يجب 
إدخال الملحق عليه. راجع أيًضا قسم البرامج الذكية في دليل المستخدم 

 هذا.

مالحظة: أدخل دائًما صينية الفتات في الجزء السفلي من الفرن عند الطهي لسهولة 
 تنظيفه.

أدر  زر الوظائف حتى يصل المؤشر على شاشة LED إلى وظيفة الطهي - 2
 المرغوبة.

تملك كل وظيفة طهي وقت وإعدادات درجة حرارة افتراضية. إذا كنت ترغب - 3
في ضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة يدوًيا، فقم بإدارة المقبض في اتجاه 

عقارب الساعة لزيادة كل من الوقت ودرجة الحرارة أو عكس اتجاه عقارب 
الساعة لتقليل االثنين.

TIME/TEMP KNOB

decrease increase

بالنسبة لوظائف الطهي التي ال تحتوي على إعداد التسخين المسبق – - 4
TOAST وBAGELوROTISSERI وDEHYDRATE وFERMENT و

WARM، ضع الطعام على الرف السلكي أو سلة القلي الهوائي أو قضيب 
الشواء مباشرة وأدخله في الفرن. للحصول على طعام متساوي من حيث 

Start/ درجة النضج، تأكد من وضع الطعام في وسط الفرن. اضغط على زر
 Cancel   لبدء دورة الطهي.

بالنسبة لوظائف الطهي التي تضم إعداد تسخين مسبق تلقائي  –  - 5
PIZZA وBAKE و ROASTوBROIL وCOOKIES وAIRFRY، فاتبع 

الخطوات أدناه قبل وضع الطعام داخل الفرن.

مالحظة:
يستخدم زر Time/Temp )الوقت / درجة الحرارة( لضبط وقت 

زر بضبط الوقت بصورة  الطهي والدرجة الحرارة سيقوم ال
 افتراضية.

زر إما في اتجاه - 1 بعد تحديد وظيفة الطهي المطلوبة، أدر ال
عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط وقت 

 الطهي ثم اضغط.

بعد ضبط وقت الطهي، ستومض شاشة درجة الحرارة. أدر - 2
زر التحكم في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب 

الساعة لضبط درجة الحرارة.
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طريقة االستخدام.

عند بدء تشغيل وظيفة الطهي ألول أ- 
 Start/ مرة عن طريق الضغط على زر

Cancel، سيبدأ التسخين المسبق 
  Start/ Cancel تلقائًيا. سيومض زر

 .PrE وسيظهر على الشاشة 

Start/ مالحظة: يؤدي الضغط على زر
Cancel مرة أخرى أثناء التسخين المسبق 

إلى إلغاء التسخين المسبق وبدء الطهي على 
الفور.

عند انتهاء التسخين المسبق، سيصدر ب- 
عن الفرن صفارات متعددة وستومض 
الشاشة. ويتكرر ذلك مرة كل دقيقتين. 

وسيومض زر Start/Cancel  باستمرار 
 حتى يتم الضغط عليه مرة ثانية.

مالحظة: بعد 10 دقائق من عدم النشاط، 
سيتم إلغاء وظيفة الطهي وسيتوقف الفرن 

 عن التسخين وسيتم إعادة تعيين الشاشة.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء ج- 
الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة 

 العد التنازلي للمؤقت.

مالحظة: يختلف وقت التسخين المسبق بناًء 
على إعداد درجة الحرارة.

ضبط درجة 
الحرارة

وقت التسخين 
المسبق 
التلقائي

150 درجة فهرنهايت 
أو أقل

2-4 دقائق

3-5 دقائق163 درجة فهرنهايت

4-6 دقائق8	1 درجة فهرنهايت 

200 درجة فهرنهايت 
أو أعلى

6-8 دقائق

 تحذير! يجب توخي أقصى درجات الحذر عند فتح الفرن بعد فترة التسخين المسبق، إذ يكون 
كل من السطح الداخلي والخارجي ساخنين. استخدام قفازات الفرن لوضع الطعام داخل الفرن 

لتجنب اإلصابة بحروق.

وعندما يصل الوقت إلى 00:00، سوف يصدر الفرن صوًتا لإلشارة إلى نهاية - 6
دورة الطهي.

 تحذير:
يكون السطح الخارجي للفرن، بما في ذلك باب الفرن ساخًنا أثناء الطهي وبعده. 	 

وقد تزيد درجة الحرارة عن 100°مئوية / 212°فهرنهايت.ولتجنب مخاطر اإلصابات أو 
الحروق، ال تلمس األسطح الساخنة، واستخدم المقبض.

احرص دومًا  على استخدم قفازات أو فوط مقاومة للحرارة عند تناول المواد 	 
الساخنة، وعند وضع عناصر داخل الفرن أو إخراجها منه، بما في ذلك الصواني أو 

األرفف أو الملحقات أو الحاويات.
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تدّور المروحة الهواء الساخن داخل الفرن للحصول على طهي سريع وبدرجة نضج 
متساوية. يمكنك استخدام سرعة المروحة العادية )الحمل الحراري( أو سرعة 

المروحة العالية )الحمل الحراري الفائق( أثناء الطهي. قد يؤدي تشغيل مروحة 
السرعة العالية إلى إعداد مأكوالت مقرمشة، كما يطلب تشغيلها في حاالت 

القلي الهوائي.

مالحظة: ال يمكن تشغيل المروحة مع وظائف TOAST أو BAGEL. ويتم ضبط سرعة 
.DEHYDRATEوAIR FRY المروحة بصورة تلقائية مع وظائف

تقوم هذه الوظيفة بتحميص الخبز وجعل الجزء الخارجي منه مقرمًشا مع 
الحفاظ على ليونة وطراوة الجزء الداخلي. وتكون هذه الوظيفة مثالية أيًضا 

لتسخين المافين اإلنجليزي والوافل المجمد.

ا أو لفك  ويمكن أيًضا استخدام وظيفة Toast  للتسخين المسبق للفرن يدوًي
تجميد الطعام. استخدم المستوى 4  أو أعلى.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية والسفلية بين التشغيل 
وإيقاف التشغيل.

مواضع الرف: في المنتصف
التسخين المسبق التلقائي: ال يوجد

الخطوات.
ضع ما يصل إلى 6 شرائح من - 1

الخبزعلى الرف السلكي.أدخل الرف 
السلكي في موضع الرف األوسط 

وأغلق باب الفرن.
قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد - 2

TOAST. سيومض اسم الوظيفة 
 على الشاشة عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد مستوى االسمرار. - 3
يمكنك القيام بذلك قبل بدء الطهي 

 فقط.

أ- أدر زر Time/Temp لضبط مستوى 
االسمرار بين 1–7. تشير األشرطة 

الموجودة أسفل أيقونات التوست إلى 
 مستوى االسمرار.

 ب- استخدم الجدول أدناه كدليل.

طريقة االستخدام.
مروحة الحمل الحراري)  (.

طريقة االستخدام.
.)TOAST( وظيفة توست

اإلجراءمروحة الحمل الحراريالوظيفة

TOASTغير متوفرغير متوفر

BAGELغير متوفرغير متوفر

 PIZZAاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية

BAKEاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية

ROASTاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية

AIR FRYتلقائيعالية

BROILاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية

COOKIESاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية

ROTISSERIEاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية

DEHYDRATEتلقائيعادية

FERMENTاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية

WARMاضغط على زر المروحة للتنشيط.عادية
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طريقة االستخدام.

مالحظة:
ال يمكن تغيير درجة الحرارة عند استخدام هذه 	 

الوظيفة. يتم ضبط درجة الحرارة تلقائًيا عند 
200°مئوية / 390 °فهرنهايت . سيظهر على 

.HI الشاشة
يتم ضبط الوقت تلقائًيا مع مستوى 	 

االسمرار.
خذ في اعتبارك نوع الخبز وسمكه ودرجة 	 

طراوته عند اختيار مستوى االسمرار. فعلى 
سبيل المثال، قد يطلب في حالة توست 
الزبيب والخبز األبيض ذا القوام الخفيف 

وخبز الشرائح الرفيعة إعداًدا أولًيا من حيث 
مستوى االسمرار، فيما قد يستخدم مع أنواع 

الخبز الثقيل نسبًيا أو خبز الجاودار أو القمح 
الكامل أو الخبز الطازج إعدادات بمستوى 

اسمرار أعلى.

اإلعدادلون التوست

1, 2توست فاتح

3, 4, 5توست وسط

6, 	توست غامق

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيضيء الزر وستظهر - 4
 الشاشة العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 5

.)BAGEL( وظيفة خبز باجل
تجعل هذه الوظيفة الجزء الداخلي من خبز الباجل المقطوع مقرمًشا مع تحميص 

الجزء الخارجي قلياًل، وهي وظيفة مثالية أيًضا لتحميص قطع الخبز الصغيرة أو 
شرائح الخبز السميكة التي تتطلب أن يكون جانب واحد محمص أكثر من الجانب 

اآلخر.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية بين التشغيل وإيقاف التشغيل، 
بينما يكون نصف عناصر التسخين السفلية عاماًل والنصف اآلخر متوقًفا.

موضع الرف: في المنتصف
التسخين المسبق التلقائي: ال يوجد

الخطوات.
قّطع خبز الباجل إلى نصفين. ضع - 1

األنصاف في منتصف الرف السلكي. 
أدخل الرف السلكي في موضع الرف 

 األوسط وأغلق باب الفرن.

مالحظة: تعمل هذه الوظيفة على تحميص 
الجزء العلوي من الخبز دون الجزء السفلي، 
ولكن يحب أن يتجه الجزء الداخلي )الجانب 

المقطوع( من خبز الباجل نحو األعلى 
 للحصول على أفضل نتائج.

2 - .BAGEL قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد
سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 

 عند تحديدها.
 

يتوفر خيار تحديد مستوى االسمرار. - 3
يمكنك القيام بذلك قبل بدء الطهي 

 فقط.

أ- أدر زر Time/Temp لضبط مستوى االسمرار بين 1–	. تشير األشرطة الموجودة 
 أسفل أيقونات التوست إلى مستوى االسمرار.

ب- استخدم الجدول أدناه كدليل.
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طريقة االستخدام.

اإلعدادلون التوست

1, 2توست فاتح

3, 4, 5توست وسط

6, 	توست غامق

مالحظة:
ال يمكن تغيير درجة الحرارة عند استخدام هذه 	 

الوظيفة. يتم ضبط درجة الحرارة تلقائًيا عند 
200°مئوية / 390 °فهرنهايت. سيظهر على 

.HI الشاشة
يتم ضبط الوقت تلقائًيا مع مستوى 	 

االسمرار.
خذ في اعتبارك نوع خبز الباجل وسمكه ودرجة 	 

طراوته عند اختيار مستوى االسمرار. بينما 
يطلب الباجل الطازج أو ذا القوام األثقل 

إعداًدا آخر لجعل لونه أكثر اسمراًرا.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيضيء الزر وستظهر - 4
 الشاشة العد التنازلي للمؤقت.

 
سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 5

.)PIZZA( وظيفة البيتزا
تعمل هذه الوظيفة على إذابة الجبن وإضافات الزينة وإعطاؤها لوًنا ذهبًيا، كما تعمل 

على قرمشة قشرة الخبز.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية والسفلية بين التشغيل وإيقاف 
التشغيل.

مواضع الرف: في المنتصف
التسخين المسبق التلقائي: يوجد

الخطوات.
أدخل الرف السلكي في موضع الرف - 1

 األوسط وأغلق باب الفرن.

2 - .PIZZA قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد
سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 

 عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. - 3
يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي 

 )باستثناء أثناء التسخين المسبق(.

أ- أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت 
 بين 1 دقيقة-2 ساعة.

ب- اضغط على زر Time/Temp  مرة 
واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
درجة الحرارة بين 65°–200°مئوية / °150 

 390°فهرنهايت.

مالحظة:  خذ في اعتبارك نوع البيتزا )طازجة، مجمدة، طبقة رقيقة أو سمكية، طبق 
عميق( عند تحديد وقت الطهي. فعلى سبيل المثال، قد يطلب للبيتزا سميكة القوام 

وقت طهي أطول قلياًل، فيما يطلب للبيتزا المجمدة المزيد من وقت الطهي.

3435



.)BAKE( وظيفة الخبيز

طريقة االستخدام.

تعمل هذه الوظيفة على طهي المأكوالت كلها بصورة متساوية، وهي مثالية 
لتحضير الكيك والمافين والبراونيز والمعجنات، كما أنها تعد مثالية لطهي الوجبات 

المجمدة بما في ذلك الالزانيا والفطائر.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية والسفلية بين التشغيل وإيقاف 
التشغيل. مواضع الرف: منخفض
التسخين المسبق التلقائي: يوجد

الخطوات.
في حالة استخدام الرف السلكي، - 1

ضع الرف السلكي في موضع الرف 
 المنخفض وأغلق باب الفرن.

2 - .BAKE قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد
سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 

 عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. 
يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي 

 )باستثناء أثناء التسخين المسبق(.

أ- أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت 
 بين 1 دقيقة-2 ساعة.

ب- اضغط على زر Time/Temp  مرة 
واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
درجة الحرارة بين 65°–200°مئوية / °150 

 390°فهرنهايت.
.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيبدأ التسخين المسبق بصورة - 4
.PrE وسيظهر على الشاشة  Start/ Cancel تلقائية. سيومض زر 

مالحظة: يؤدي الضغط على زر Start/Cancel مرة أخرى أثناء التسخين المسبق إلى 
 إلغاء التسخين المسبق وبدء الطهي على الفور.

عند انتهاء فترة التسخين المسبق، سوف يصدر عن الفرن صفيًرا لعدة مرات، - 5
 وسوف تومض الشاشة وسيومض زر Start/Cancel باستمرار.

ضع البيتزا في صينية الطبخ. افتح الفرن وضع البيتزا على الرف السلكي. تأكد - 6
من إزالة جميع مواد التغليف، بما في ذلك الورق المقوى أو البالستيك أو الورق 

 أو أي مواد قابلة لالشتعال قبل وضع البيتزا في الفرن. أغلق باب الفرن.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة - 	
 العد التنازلي للمؤقت.

مالحظة: قد تختلف درجة اسمرار بعض أنواع البيتزا الكبيرة الحجم في األفران المكتنزة. 
افتح باب الفرن إلى المنتصف خالل وقت الطهي وقم بإدارة البيتزا 90 درجة للحصول 

 على درجة اسمرار متساوية.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 8
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اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيبدأ التسخين المسبق بصورة - 3
.PrE وسيظهر على الشاشة  Start/ Cancel تلقائية. سيومض زر 

مالحظة: يؤدي الضغط على زر Start/Cancel مرة أخرى أثناء التسخين المسبق إلى 
 إلغاء التسخين المسبق وبدء الطهي على الفور.

عند انتهاء فترة التسخين المسبق، سوف يصدر عن الفرن صفيًرا لعدة مرات، - 4
 وسوف تومض الشاشة وسيومض زر Start/Cancel باستمرار.

ضع الطعام في الفرن. في حالة استخدام صينية الطعام، فضعها في موضع - 5
 الرف المنخفض. أغلق باب الفرن.

 مالحظة:
قد يتسبب حمض الستريك الموجود في البرتقال والليمون في تلف طبقة المينا الخزفية 

التي تغطي الصواني أو األرفف، لذا يوصى بشدة عند طهي أطعمة تحتوي على نسبة 
عالية من حامض الستريك بتبطين أسطح المينا بالرقائق المعدنية أو ورق الخبيز إلطالة 

 عمر هذه الملحقات.

توخ الحذر الشديد عند استخدام الرقائق المعدنية لتبطين األسطح، وقم دائًما بتثبيتها 
بصورة محكمة قدر اإلمكان. وفي حالة مالمسة الرقائق المعدنية للعناصر الحرارية في 

 الفرن، فقد ترتفع حرارتها بصورة مفرطة ومن ثم خطر نشوب حريق.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة - 6
 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 	

.)ROAST( وظيفة التحميص

طريقة االستخدام.

هذه الوظيفة مثالية لطهي أنواع متعددة من اللحوم والدواجن، إذ سيكون الطعام 
طرًيا ورقيًقا من الداخل ومحمص جيًدا من الخارج.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية والسفلية بين التشغيل وإيقاف 
التشغيل. مواضع الرف: منخفض
التسخين المسبق التلقائي: يوجد

الخطوات.
في حالة استخدام الرف السلكي، - 1

ضع الرف السلكي في موضع الرف 
 المنخفض وأغلق باب الفرن.

2 - .ROAST قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد
سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 

 عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. - 3
يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي 

 )باستثناء أثناء التسخين المسبق(.

أ- أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت 
 بين 1 دقيقة-6ساعات.

ب- اضغط على زر Time/Temp  مرة 
واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
درجة الحرارة بين 65°–200°مئوية / °150 

 390°فهرنهايت.
.
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اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيبدأ التسخين المسبق بصورة - 4
.PrE وسيظهر على الشاشة  Start/ Cancel تلقائية. سيومض زر 

مالحظة: يؤدي الضغط على زر Start/Cancel مرة أخرى أثناء التسخين المسبق إلى 
 إلغاء التسخين المسبق وبدء الطهي على الفور.

عند استكمال فترة التسخين المسبق، سوف يصدر عن الفرن صفيًرا لعدة مرات، - 5
 وسوف تومض الشاشة وسيومض زر Start/Cancel باستمرار.

ضع الطعام في الفرن. في حالة استخدام صينية الطعام، فضعها في موضع - 6
 الرف المنخفض. أغلق باب الفرن.

 مالحظة:
قد يتسبب حمض الستريك الموجود في البرتقال والليمون في تلف طبقة المينا الخزفية 

التي تغطي الصواني أو األرفف، لذا يوصى بشدة عند طهي أطعمة تحتوي على نسبة 
عالية من حامض الستريك بتبطين أسطح المينا بالرقائق المعدنية أو ورق الخبيز إلطالة 

 عمر هذه الملحقات.

توخ الحذر الشديد عند استخدام الرقائق المعدنية لتبطين األسطح، وقم دائًما بتثبيتها 
بصورة محكمة قدر اإلمكان. وفي حالة مالمسة الرقائق المعدنية للعناصر الحرارية في 

 الفرن، فقد ترتفع حرارتها بصورة مفرطة ومن ثم خطر نشوب حريق.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة - 	
 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 8

.)AIRFRY( وظيفة القلي الهوائي
هذه الوظيفة مثالية لطهي أنواع مختلفة من المأكوالت، بما في ذلك فهي 

تستخدم حرارة مكثفة وتدفق هوائي بدرجة قصوى.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية والسفلية بين التشغيل 
وإيقاف التشغيل.

مالحظة: توجد عناصر التسخين الجانبية على الجانب األيمن من الفرن وهي غير مرئية.
موضع الرف: في المنتصف

التسخين المسبق التلقائي: يوجد

طريقة االستخدام.

الخطوات.
1 - .AIRFRY قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد

سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 
 عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. 
يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي 

 )باستثناء أثناء التسخين المسبق(.

أ- أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت 
 بين 1 دقيقة-2 ساعة.

ب- اضغط على زر Time/Temp  مرة 
واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
درجة الحرارة بين 65°–200°مئوية / °150 

 390°فهرنهايت.
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.)BROIL( وظيفة الشواء

طريقة االستخدام.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيبدأ التسخين المسبق بصورة 
.PrE وسيظهر على الشاشة  Start/ Cancel تلقائية. سيومض زر 

مالحظة: يؤدي الضغط على زر Start/Cancel مرة أخرى أثناء التسخين المسبق إلى 
 إلغاء التسخين المسبق وبدء الطهي على الفور.

عند استكمال فترة التسخين المسبق، سوف يصدر عن الفرن صفيًرا لعدة مرات، - 2
 وسوف تومض الشاشة وسيومض زر Start/Cancel باستمرار.

 ضع الطعام في سلة القلي أو صينية الطعام.- 3

مالحظة: عند القلي الهوائي لمأكوالت بها دهون عالية )مثل أجنحة الدجاج(، استخدم 
صينية الطعام بداًل من سلة القلي لمنع تقطر الزيت. وتخلص من الزيت الزائد بين 

 الدفعات.

 أدخل سلة القلي أو صينية الطعام في موضع الرف المتوسط وأغلق باب الفرن.- 4

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة - 5
 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 6

تستخدم لطهي الساندوتشات المفتوحة وقطع اللحم الرقيقة )مثل الباكون( والدواجن 
واألسماك والنقانق والخضروات.

ويمكن استخدامها أيًضا لتحمير أوجه أطباق الكسرولة والغراتان والحلويات.

عناصر التسخين: تبقى عناصر التسخين العلوية عاملة لمدة 5 دقائق ثم تتحول بين 
التشغيل وإيقاف التشغيل. وتتناوب عناصر التسخين السفلية بين التشغيل وإيقاف 

التشغيل.
موضع الرف: علوي

التسخين المسبق التلقائي: يوجد

الخطوات.
1 - .BROIL قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد

سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 
 عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. - 2
يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي 

 )باستثناء أثناء التسخين المسبق(.

أ- أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت 
 بين 1 دقيقة-2 ساعة.

ب- اضغط على زر Time/Temp  مرة 
واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
درجة الحرارة بين 65°–200°مئوية / °150 

 390°فهرنهايت.
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.)COOKIES( وظيفة الكوكيز

طريقة االستخدام.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيبدأ التسخين المسبق بصورة - 3
.PrE وسيظهر على الشاشة  Start/ Cancel تلقائية. سيومض زر 

مالحظة: يؤدي الضغط على زر Start/Cancel مرة أخرى أثناء التسخين المسبق إلى 
 إلغاء التسخين المسبق وبدء الطهي على الفور.

عند استكمال فترة التسخين المسبق، سوف يصدر عن الفرن صفيًرا لعدة مرات، - 4
 وسوف تومض الشاشة وسيومض زر Start/Cancel باستمرار.

 ضع الطعام على صينية الطعام.- 5

 مالحظة:
قد يكون من الضروري أن تقوم بتبطين صينية المينا بوضع الرقائق المعدنية لمنع 

 التصاق الطعام.

توخ الحذر الشديد عند استخدام الرقائق المعدنية لتبطين األسطح، وقم دائًما بتثبيتها 
بصورة محكمة قدر اإلمكان. وفي حالة مالمسة الرقائق المعدنية للعناصر الحرارية في 

 الفرن، فقد ترتفع حرارتها بصورة مفرطة ومن ثم خطر نشوب حريق.

 أدخل صينية الطعام في موضع الرف العلوي وأغلق باب الفرن.- 6

مالحظة: عند طهي أطعمة ذات أحجام كبيرة قد تالمس عناصر التسخين العلوية أو 
األطعمة السميكة مثل فطائر الهامبرجر أو األطعمة المتبلة كأجنحة الدجاج أو األطعمة 

 التي تتطلب شوي أخف، فقد تحتاج إلى استخدام الرف األوسط.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة - 	
 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 8

تكون هذه الوظيفة مثالية لخبز البسكويت المنزلي أو الكوكيز المحضر تجاريًا 
وغير ذلك من الحلويات المخبوزة، وهي مثالية أيًضا لتحضير اللفائف الهاللية 

الجاهزة للخبز ولفائف القرفة والبسكويت والسترودل.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية والسفلية بين التشغيل 
وإيقاف التشغيل.

مواضع الرف: في المنتصف
التسخين المسبق التلقائي: يوجد

مالحظة: خذ في اعتبارك ما إذا كانت عجينة الكوكيز طازجة أو مبردة أو مجمدة عند اختيار وقت 
الطهي. فعلى سبيل المثال قد ُيطلب وقًتا إضافًيا لخبز عجينة كوكيز مجمدة. وقد يختلف أيًضا 

وقت الطهي وفًقا لحجم العجين في كل قطعة كوكيز.

الخطوات.
قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد - 1

COOKIES. سيومض اسم الوظيفة 
 على الشاشة عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. - 2
يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي 

 )باستثناء أثناء التسخين المسبق(.

أ- أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت 
 بين 1 دقيقة-2 ساعة.

ب- اضغط على زر Time/Temp  مرة 
واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
درجة الحرارة بين 65°–200°مئوية / °150 

 390°فهرنهايت.
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.)ROTISS( وظيفة المشواة

طريقة االستخدام.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التشغيل. سيبدأ التسخين المسبق - 3
.PrE وسيظهر على الشاشة  Start/ Cancel بصورة تلقائية. سيومض زر 

مالحظة: يؤدي الضغط على زر Start/Cancel مرة أخرى أثناء التسخين المسبق 
 إلى إلغاء التسخين المسبق وبدء الطهي على الفور.

عند انتهاء فترة التسخين المسبق، سوف يصدر عن الفرن صفيًرا لعدة - 4
 مرات، وسوف تومض الشاشة وسيومض زر Start/Cancel باستمرار.

ضع الطعام في الفرن. في حالة استخدام صينية الطعام، فأدخلها في - 5
 موضع الرف المتوسط. أغلق باب الفرن.

 مالحظة:
قد يكون من الضروري أن تقوم بتبطين صينية المينا بوضع بعض الدهون أو ورق 

 خبيز لمنع التصاق الطعام.
ال تضع ورق الخبيز أو ورق البرشمان في الفرن بدون وجود طعام أعاله، إذ يمكن أن 

 يؤدي دوران الهواء إلى تحريك الورق ومالمسته لعناصر التسخين.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة - 6
 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 	

تستخدم هذه الوظيفة للشواء المتناوب على السيخ، وهي مثالية لتحمير دجاجة 
كاملة.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين العلوية والسفلية بين التشغيل وإيقاف 
التشغيل.

مواضع الرف: فتحات المشواة
التسخين المسبق التلقائي: ال يوجد.

الخطوات.
1 - .ROTISS قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد

سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 
 عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. - 2
 يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي.

أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت بين 
 1 دقيقة-6 ساعات.

اضغط على زر Time/Temp  مرة واحدة 
لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط درجة 

الحرارة بين 65°–200°مئوية / °150 
 390°فهرنهايت.
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.)DEHYD( وظيفة التجفيف

طريقة االستخدام.

ضع صينية الطعام في موضع الرف - 3
 المنخفض لجمع السوائل المتساقطة.

ضع الدجاجة الكاملة )أو عناصر أخرى( - 4
على قضيب الشواء. ضع شوكتا الشواء 
على جانبي القضيب وأدخلها في الدجاج 

لتثبيتها قم بإحكام إغالق األزرار على 
 الشوكات لتثبيتها في مكانها.  

 ]شكل 1.3-1.1[

ضع الدجاجة داخل الفرن وقم بتأمين - 5
نهايتي قضيب الشواء داخل فتحات 

 المشواة. أغلق باب الفرن.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء - 6
الطهي. سيضيء الزر وستظهر الشاشة 

 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر - 	
عنه صفيًرا عندما يتوقف. استخدم 

مقبض المشواة إلخراج الدجاجة.

figure 1.1

figure 1.2

figure 1.3

تجمع هذه الوظيفة بين الحرارة المنخفضة والمستقرة مع تدفق الهواء تلقائًيا 
لتجفيف المأكوالت بصورة متساوية دون طهيها، وهي وظيفة مثالية لتجفيف 

الفواكه أو شرائح الخضروات.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين السفلية بين التشغيل وإيقاف التشغيل.
موضع الرف: في المنتصف في حالة استخدام صينية واحدة أو استخدام صواني 

متعددة.
التسخين المسبق التلقائي: ال يوجد

الخطوات.
ضع الطعام على الرف السلكي أو سلة - 1

 القلي.

 مالحظة:
عند تجفيف أطعمة يتساقط منها سوائل 

مثل اللحم المقدد المتبل، ضع صينية 
الطعام في موضع الرف المنخفض لتجميع 

 السوائل.

ولحماية الرف أو السلة من التلطخ الناجم عن 
تجفيف بعض األطعمة )مثل البنجر أو اللحوم 
المتبلة بالصلصات الداكنة(، فعليك بتبطين 

 الرف أو السلة بورق الخبيز.

ال تضع ورق الخبيز أو ورق البرشمان في 
الفرن بدون وجود طعام أعاله، إذ يمكن 
أن يؤدي دوران الهواء إلى تحريك الورق 

 ومالمسته لعناصر التسخين.
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أدخل الرف السلكي أو سلة القلي في موضع الرف األوسط. وفي حالة استخدام - 2
 صواني متعددة، فأدخلها في مواضع أخرى. أغلق باب الفرن.

قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد DEHYD. سيومض اسم الوظيفة على الشاشة - 3
 عند تحديدها.

 يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي.- 4

 أ- أدر زر Time/Temp لضبط الوقت بين 30 دقيقة-24 ساعة.

ب- اضغط على زر Time/Temp مرة واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
 درجة الحرارة بين 38°–80°مئوية / 100°180°فهرنهايت.

اضغط على زر Start/Cancel لبدء التجفيف. سيضيء الزر وستظهر الشاشة - 5
 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 6

.)FERMENT( وظيفة التخمير

طريقة االستخدام.

تستخدم هذه الوظيفة لتوفير درجات حرارة منخفضة مضبوطة بدقة، وهو ما يوفر 
بيئة مثالية لتخمير الخبز واللفائف والبيتزا والعجين.

كما يمكن استخدامها أيًضا لتحضير الزبادي بوصفة مناسبة )باستخدام درجة حرارة 
110درجة فهرنهايت / 43 درجة مئوية لمدة 12 ساعة(.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين السفلية بين التشغيل وإيقاف التشغيل.
موضع الرف: منخفض

التسخين المسبق التلقائي: ال يوجد

الخطوات.
ضع العجين في وعاء آمن يتحمل الحرارة. - 1

قم بتغطية العجين وضعه على صينية 
الطعام أو الرف السلكي. أدخل الرف 
السلكي في موضع الرف المنخفض 

 وأغلق باب الفرن.

قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد - 2
FERMENT. سيومض اسم الوظيفة 

 على الشاشة عند تحديدها.

يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. - 3
 يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء - 4
التخمير. سيضيء الزر وستظهر الشاشة 

 أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت بين 30 دقيقة-12 ساعة.

اضغط على زر Time/Temp  مرة واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط درجة 
الحرارة بين 27°–43°مئوية / 80°– 110°فهرنهايت.
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 العد التنازلي للمؤقت.

 سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 5

طريقة االستخدام.

.)WARM( وظيفة التدفئة
ا. تبقي الطعام عند درجة الحرارة  تم تصميم هذه الوظيفة إلبقاء الطعام دافًئ

الموصى بها لمنع تكاثر البكتيريا ) 70°مئوية أو أعلى / 160°فهرنهايت(.

عناصر التسخين: تتناوب عناصر التسخين السفلية بين التشغيل وإيقاف 
التشغيل.

موضع الرف: منخفض
التسخين المسبق التلقائي: ال يوجد

الخطوات.
ضع الطعام الساخن في وعاء آمن يتحمل - 1

الحرارة. قم بتغطيته وضعه على صينية 
الطعام أو الرف السلكي. أدخل الرف 
السلكي في موضع الرف المنخفض 

 وأغلق باب الفرن.

2 - .WARM قم بإدارة زر الوظائف  لتحديد
سيومض اسم الوظيفة على الشاشة 

عند تحديدها.

 يتوفر خيار تحديد درجة الحرارة والوقت. يمكنك القيام بذلك قبل وأثناء الطهي.- 3

 أ- أدر زر Time/Temp  لضبط الوقت بين 1 دقيقة-12 ساعة.

ب- اضغط على زر Time/Temp  مرة واحدة لضبط درجة الحرارة. أدر الزر لضبط 
 درجة الحرارة بين 60°–110°مئوية / 140°230°فهرنهايت.

اضغط على زر Start/Cancel  لبدء التدفئة. سيومض الزر وستظهر الشاشة - 4
 العد التنازلي للمؤقت.

سيتوقف الفرن عن التسخين وسيصدر عنه صفيًرا عندما يتوقف.- 5
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الملحقات المقترحة االستخدامالوظيفة
ووضع الرف

النطاق )الوقت/ درجة 
الحرارة(

TOAST
ز أو تحميصه. ر الخب تستخدم لتحمي

ا أو  ويمكن استخدامها أيًضا للتسخين المسبق للفرن يدوًي
فك تجميد المأكوالت.

يكون الرف السلكي في 
موضع متوسط.

 مستوى االسمرار:1-	
ُتضبط درجة الحرارة

ا. ًي تلقائ

BAGEL

ز الباجل  تستخدم هذه الوظيفة لجعل الجزء الداخلي من خب
المقطوع مقرمًشا مع تحميص الجزء الخارجي قلياًل،

الية أيًضا لتحميص قطع الخبز الصغيرة  وهي وظيفة مث
أو شرائح الخبز السميكة التي تتطلب أن يكون جانب واحد 

محمص أكثر من الجانب اآلخر.
مالحظة: يجب أن يتجه الجزء الداخلي )الجانب المقطوع( من خبز 

الباجل نحو األعلى للحصول على أفضل نتائج.

يكون الرف السلكي في 
موضع متوسط.

 مستوى االسمرار:1-	
ُتضبط درجة الحرارة

ا. ًي تلقائ

PIZZA
زينة  تستخدم هذه الوظيفة إلذابة الجبن وإضافات ال

ا، كما تعمل على قرمشة قشرة الخبز. ًي ا ذهب وإعطاؤها لوًن
مالحظة: تشمل التسخين المسبق التلقائي.

يكون الرف السلكي في 
موضع متوسط.

 الوقت: 1 دقيقة- ساعتان
درجة

الحرارة: 65°–200°مئوية / 
150°390°فهرنهايت

BAKE
تستخدم هذه الوظيفة لطهي المأكوالت كلها بصورة 

ر الكيك والمافين والمعجنات. الية لتحضي متساوية، وهي مث
مالحظة: تشمل التسخين المسبق التلقائي.

صينية الطعام أو الرف 
السلكي على موضع 

منخفض.

 الوقت: 1 دقيقة- ساعتان
الحرارة: 65°–200°مئوية / 

150°390°فهرنهايت

ROAST

تستخدم هذه الوظيفة لطهي أنواع متعددة من اللحوم 
ا من الداخل  ًق ا ورقي والدواجن، إذ سيكون الطعام طرًي

ًدا من الخارج. ومحمص جي
مالحظة: تشمل التسخين المسبق التلقائي.

صينية الطعام على 
موضع منخفض.

 الوقت: 1 دقيقة- 6 ساعات
الحرارة: 65°–200°مئوية / 

150°390°فهرنهايت

AIR FRY

تستخدم هذه الوظيفة لطهي مأكوالت مختلفة مثل 
البطاطس المحمرة أو أجنحة الدجاج، فهي تستخدم حرارة 

مكثفة وتدفق هوائي بدرجة قصوى.
مالحظة: تشمل التسخين المسبق التلقائي.

تكون سلى القلي في 
موضع متوسط.

 الوقت: 1 دقيقة- ساعتان
الحرارة: 65°–200°مئوية / 

150°390°فهرنهايت

BROIL

تستخدم لطهي الساندوتشات المفتوحة وقطع اللحم 
الرقيقة )مثل الباكون( والدواجن واألسماك والنقانق 

والخضروات.
ويمكن استخدامها أيًضا لتحمير أوجه أطباق الكسرولة 

والغراتان والحلويات.
مالحظة: تشمل التسخين المسبق التلقائي.

صينية الطعام عند 
الموضع العلوي.

 الوقت: 1 دقيقة- ساعتان
الحرارة: 65°–200°مئوية / 

150°390°فهرنهايت

COOKIES
ز الكوكيز وغير ذلك من الحلويات  تستخدم هذه الوظيفة لخب

المخبوزة.
مالحظة: تشمل التسخين المسبق التلقائي.

صينية الطعام أو الرف 
السلكي عند موضع 

متوسط.

 الوقت: 1 دقيقة- ساعتان
الحرارة: 65°–200°مئوية / 

150°390°فهرنهايت

ROTISSERIE

تستخدم هذه الوظيفة للشواء المتناوب على السيخ، وهي 
الية لتحمير دجاجة كاملة. مث

مالحظة: يطلب وضع صينية الطعام في موضع الرف المنخفض 
لجمع السوائل المتساقطة.

فتحات المشواة
 الوقت: 1 دقيقة- 6 ساعات

الحرارة: 65°–200°مئوية / 
150°390°فهرنهايت

DEHYDRATE
تستخدم هذه الوظيفة لتجفيف المأكوالت بصورة متساوية 
الية لتجفيف الفواكه أو شرائح  دون طهيها. وهي وظيفة مث

الخضروات.

يكون الرف السلكي أو 
سلة القلي عند موضع 

متوسط.

 الوقت: 30دقيقة- 24 ساعة
الحرارة: 38°–80°مئوية / 

100°180°فهرنهايت

البرامج الذكية.

الملحقات المقترحة االستخدامالوظيفة
ووضع الرف

النطاق )الوقت/ درجة 
الحرارة(

FERMENT

تستخدم هذه الوظيفة لتوفير درجات حرارة منخفضة 
ر الخبز  الية لتخمي مضبوطة بدقة، وهو ما يوفر بيئة مث

زا والعجين. ت بي واللفائف وال
زبادي. ويمكن استخدامها أيًضا لصنع ال

صينية الطعام أو الرف 
السلكي عند موضع 

منخفض.

 الوقت: 30دقيقة- 12 ساعة
الحرارة: 	2°–43°مئوية / 

80°110°فهرنهايت

WARM
تستخدم هذه الوظيفة إلبقاء الطعام دافًئا. تبقي الطعام عند درجة 

الحرارة الموصى بها لمنع تكاثر البكتيريا )70°مئوية أو أعلى / 
160°فهرنهايت(. 

صينية الطعام أو الرف 
السلكي على موضع 

منخفض.

 الوقت: 1 دقيقة- 12 ساعة
الحرارة: 60°–110°مئوية / 

140°230°فهرنهايت

الموضع العلوي

الموضع 
المتوسط

الموضع 
المنخفض
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العناية والصيانة.

تحذير: لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو تلف فرن المقالة الهوائية، افصل دائًما 
سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي قبل إجراء عملية التنظيف. وتأكد من أن 

جميع أجزاء فرن المقالة الهوائية بارد تماًما.

تحذير: ُيحظر غمر قاعدة فرن المقالة الهوائية في الماء.	 

تحذير! ُيحظر غمس سلك الطاقة أو فرن المقالة الهوائية في الماء أو أي سوائل أخرى. 	 
ُيحظر استخدام المنظفات الكاشطة أو السلك الكاشط للتنظيف.	 
احرص على تجفيف جميع األجزاء بعد تنظيفها أو قبل االستخدام أو قبل تخزين المقالة 	 

الهوائية.
تأكد من أن جميع األجزاء واألسطح جافة تماًما قبل توصيل فرن المقالة الهوائية بمأخذ 	 

الطاقة، إذ قد يؤدي وجود أجزاء مبتلة إلى حدوث صدمة كهربائية.

الجزء
طرق التنظيف

إرشادات التنظيف
سالمة استخدام 
غساالت األطباق

الغسل اليدوي 
)الغمر(

التنظيف بالمسح 
)قطعة قماش 

رطبة(

جسم فرن 
المقالة الهوائية 

الذكية والباب 
الزجاجي 

والقابس.

الجزء الخارجي والباب الزجاجي.
امسح الجزء الخارجي من الفرن 	 

بأسفنجة ناعمة رطبة. يمكن استخدام 
سوائل تنظيف غير كاشطة أو محلول 

رذاذ معتدل لتجنب تراكم األوساخ. 
طّبق المنظف على األسفنجة وليس 

على سطح الفرن قبل التنظيف.
لتنظيف الباب الزجاجي، استخدم 	 

منظف الزجاج أو منظف معتدل 
وأسفنجة ناعمة رطبة أو حشوة تنظيف 

بالستيكية ناعمة.
امسح شاشة العرض بقطعة قماش 	 

ناعمة رطبة. طّبق المنظف على قطعة 
القماش وليس على سطح شاشة 

العرض. إذ قد يؤدي القيام بذلك إلى 
خدش السطح.

الجزء الداخلي.
تتميز الجدران الداخلية الفرن بطبقة 	 

مضادة لاللتصاق لسهولة التنظيف.
امسح الجدران بأسفنجة ناعمة رطبة. 	 

يمكن استخدام سوائل تنظيف غير 
كاشطة أو محلول رذاذ معتدل لتجنب 

تراكم األوساخ. طّبق المنظف على 
األسفنجة وليس على سطح الفرن قبل 

التنظيف.

القابس.
امسح القابس بقطعة قماش جافة ناعمة.	 

 الملحقات.

 	 رف سلكي.
 	 صينية الطعام.

 	 صينية فتات الخبز.
 	 سلة القلي.

 	 شوكتا المشواة.
 	 مقبض المشواة.
 	 قضيب المشواة.

امسح بأسنفجة ناعمة رطبة أو حشوة 	 
تنظيف بالستيكية ناعمة. يمكن استخدام 
سوائل تنظيف غير كاشطة لتجنب تراكم 
األوساخ. طّبق المنظف على األسفنجة 

وليس على الصينية أو الملحقات األخرى 
قبل التنظيف، ويمكن نقعها في ماء دافئ 

وصابون في حالة الضرورة.
للتخلص من الدهون العنيدة:	 
 امزج 30 مل من صودا الخبز و15 مل - 1

من الماء في وعاء صغير لتشكيل 
عجينة قابلة للفرد.

استخدم أسفنجة لنشر العجينة على - 2
السالل وقم بفركها. اترك السالل لمدة 

15 دقيقة قبل شطفها بماء نظيف.
اغسل السالل بالماء والصابون.- 3

مالحظة: 
أخرج صينية الفتات بعد كل استخدام للتخلص من 	 

الفتات الموجود فيها.
قم بإعادة وضع صينية الفتات داخل الفرن قبل 	 

توصيله بمصدر الطاقة أو تشغيله.
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ضمان محدود لمنتجات نوتريكوك
تقتصر التزامات ضمان نوتريكوك على الشروط الواردة أدناه::

تضمن شركة نوتريكوك خلو هذا المنتج من عيوب المواد والتصنيع لمدة عامين 
من تاريخ الشراء من تاجر البيع بالتجزئة، ويكون هذا الضمان المحدود سارًيا في البلد 

الذي تم فيه بيع المنتج فقط، ويأتي مع المنتج دون أي رسوم إضافية، إال أنه سيتم 
إضافة رسوم الشحن والتجهيز في حاالت اإلرجاع أو االستبدال أو استرداد األموال.

الحصول على خدمات الضمان
www.nutricookworld. للحصول على خدمة الضمان المحدود، يرجى فقط زيارة
com للحصول على تفاصيل خدمة العمالء في منطقتك أو االتصال بقسم خدمة 
العمالء من خالل الموقع التالي info@nutricookworld.com  وسنكون سعداء 

لمساعدتك. عند االتصال بقسم خدمة العمالء، سُيطلب منك اسمك وعنوانك ورقم 
هاتفك وإثبات الشراء )اإليصال( األصلي الذي يحتوي على وصف للمنتج )المنتجات( 

 Before you send your product .وتاريخ الشراء والرمز الشريطي الصحيح
 for limited warranty service please make sure to keep a copy of all

relevant documents for your files )receipt, etc.(. ويوصى دائًما بشراء خدمات 
تأمين المنتج وتتبعه عند إرسال المنتج للخدمة. ولكن تذكر أنك ستدفع رسوم الشحن 

والتجهيز، ألن الضمان المحدود لمدة عامين ال يشمل ذلك.
 

االستثناءات والقيود
ق ضمان نوتريكوك المحدود لمدة عامين إال على منتجات نوتريكوك الموَزعة  ال يطبَّ

من ِقبل نوتريكوك أو لحسابها والتي يمكن تحديدها من خالل العالمة التجارية 
“Nutricook” واالسم التجاري والشعار والرمز الشريطي. وال يسري الضمان المحدود 

لمدة عامين على أي منتجات أخرى قد تبدو أصلية ولكن لم يتم توزيعها / بيعها 
بواسطة نوتريكوك.

ال يشمل الضمان المحدود حاالت البلى واستهالك المنتج بصورة طبيعية.
يسري هذا الضمان في حاالت االستخدام الشخصي فحسب، وُيعد باطاًل عند 

استخدام هذا المنتج في إطار تجاري أو مؤسسي.
يقتصر هذا الضمان المحدود على المستهلك األصلي وهو غير قابل للتحويل، كما 

يلزم تقديم إثبات الشراء للحصول على خدمات الضمان.
يكون إصالح المنتج أو استبداله )أو استرداد سعر المنتج إذا لم يكن هناك إمكانية 

لإلصالح أو االستبدال( هو التعويض الحصري للمستهلك بموجب هذا الضمان 

استكشاف األعطال وإصالحها.
السبب المشكلة

الحلالمحتمل

الفرن ال يعمل.
الوحدة غير متصلة بمصدر 

الطاقة. 
قم بتوصيل الفرن بمصدر الطاقة. تأكد من عدم وجود أي 

تلف في القابس والسلك.

الطعام غير ناضج.

الملحقات محملة بصورة 
زائدة. 

ضع كميات أصغر من الطعام.

وقت الطهي قصير جًدا 
ودرجة الحرارة منخفضة 

للغاية. 
قم بزيادة وقت الطهي ودرجة الحرارة.

الطعام ناضج بصورة زائدة 
أو محروق.

وقت الطهي طويل جًدا 
ودرجة الحرارة مرتفعة 

للغاية. 
قم بإنقاص وقت الطهي ودرجة الحرارة.

الطعام يالمس عناصر 
التسخين. 

تأكد من عدم مالمسة مكونات الطعام لعناصر التسخين.

الطعام غير ناضج بصورة 
متساوية.

الملحقات محملة بصورة 
قم بتسخين الفرن يدوًيا بضبط وظيفة Toastزائدة. 

البطاطس المقلية ليست 
مقرمشة

البطاطس النيئة تحتوي على 
الكثير من الماء.

استخدام منشفة ورقية نظيفة لتجفيف أصابع البطاطس 
بصورة شاملة.

قّطع أصابع البطاطس بحجم أصغر.

قم بهز البطاطس واستخدم الزيت الرشاش.

ينبعث من الوحدة دخان 
أبيض.

قد ينتج الفرن بعض الدخان 
األبيض عند استخدامه ألول 

مرة، 
 وهذا أمر طبيعي، وال يستدعي األمر القيام بأي إجراء.

الفرن يحتوي على دهون 
وبقايا طعام من استخدام 

سابق. 

قد يتصاعد دخان أبيض نتيجة طهي مأكوالت مليئة 
بالزيوت أو الدهون. تأكد من نظافة الجزء الداخلي من 

الفرن وأنه غير مغطي بالدهون.

هناك دخان أسود يتصاعد 
من الفرن.

الطعام يحترق. 
اضغط على الفور على زر Start/Cancel  وافصل الفرن 

عن مصدر الطاقة. انتظر حتى يختفي الدخان قبل فتح باب 
الفرن أو سحب الصينية أو السلة أو الرف إلى الخارج.

يظهر على شاشة LED رموز 
تدل على وجود خطأ.

E1   دائرة التحكم في درجة 
الحرارة مفتوحة

أوقف تشغيل الفرن عند ظهور هذا الرمز. أتصل بخدمة 
العمالء.

E3  قصر دائرة التحكم في 
درجة الحرارة

أوقف تشغيل الفرن عند ظهور هذا الرمز. أتصل بخدمة 
العمالء.

الضمان.
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المحدود، وال تعد شركة نوتريكوك مسؤولة بأي صورة من الصور عن أي أضرار 
عرضية أو مترتبة على انتهاك هذا الضمان المحدود أو أي ضمان ضمني خاص بهذا 

المنتج.

وال يسري هذا الضمان المحدود في الحاالت التالية: )أ( األضرار الناجمة عن حادث أو 
سوء استخدام أو خطأ في التطبيق؛ )ب( األضرار الناجمة عن الصيانة غير الصحيحة 

)بما في ذلك صيانة األجزاء غير المصرح بها(؛ )ج( استخدام منتج أو جزء تم تعديله بأي 
صورة من الصور؛ )د( إذا تم

يعد هذه الضمان المحدود وأي تعويضات سبق ذكرها كلية وتحل محل كافة 
الضمانات والتعويضات والشروط األخرى سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو 

ضمنية، وال تتحمل نوتريكوك أي مسؤولية حيال أي من
الضمانات الضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال ال الحصر- ضمانات صالحية 

البيع في األسواق والمالئمة لغرض معين، ستكون كل الضمانات بما في ذلك 
ضمانات صالحية البيع والمالئمة لغرض معين مقصورة على الفترة المحددة في 

هذا الضمان. وال يسمح ألي بائع أو وكيل أو موظف معتمد لدى نوتريكوك بإجراءأي 
تعديل على هذا الضمان.

تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تابعة تكون 
ناجمة عن انتهاك الضمان أو الشروط أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى، بما في 

ذلك على سبيل المثال ال الحصر فقدان األرباح أو مدة التوقف أو اإلضرار بالسمعة 
أو تلف الممتلكات والمعدات أو استبدالها، إذ لم ُتصرح نوتريكوك بصفة خاصة بأنها 

ستكون قادرة على إصالح أي منتج بموجب هذا الضمان المحدود.

الضمان.
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قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي، ونظًرا ألننا نسعى باستمرار لتحسين منتجاتنا، 
فقد تكون المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار.


