فرن الطهي الكهربائي
التركيب -االستخدام -الصيانة
عزيزي العميل،
نشكرك ونهنئك على اختيارك هذا المنتج.
المصكن بتفاصكيل عاليكا الد كا مك مكواد ئائقكا الدكود ،
ونقدم إليكك هكذا المنكتج بتصكميم الدديكد ،ن
كما تم اختباره بعنايا ليلبي احتيادات الطهي لديك.
لككذا نردككو منككك كراء واتبككات تعليمككات اداككتخدام الاككهلا والتككي اككتمكنك مك الحصككول علككى نتككائج
رائعا م البدايا.
ونتمنى لك الحصول على أئضل النتائج م دهازنا الحديث.
الصانع
القائمة
التعليمات الخاصة بالمستخدم
 -4التركيب
 -4اداتخدام
 -6الصيانا
التعليمات الخاصة بفني التركيب
 -12التركيب
 -12التوصيل الكهربائي
هذا الدهاز ٌمعد لالاتخدام المنزلي ئقكط ،وعليك ئلك

يتحمكل الصكان أيكا ماكئوليا عك

أيككا إصككابات أو أض كرار تككندم ع ك التركيككب الخككاطم أو اداككتخدام غيككر المنااككب ،الخككاطم أو
المخالف للتعليمات.

د يدوز ااتخدام هذا الدهكاز بوااكطا اخشكخا
مك نقك

(بمكا ئكي ذلكك اخطفكال الكذي يعكانو

ئككي ككدراتهم الداككديا ،الحاككيا أو العقليككا ،أو مك نقك

ئككي الخبككر والمعرئككا مككا لككم يككتم

اإلشك كراف عل ككيهم أو تق ككديم التعليم ككات اللزم ككا له ككم ئيم ككا يتعلكك باا ككتخدام الده ككاز بواا ككطا ش ككخ
مائودً ع االمتهم .يدب اإلشراف وم ار با اخطفال أيضاً لضما عدم العبث بالدهاز.
التعليمات الخاصة بالمستخدم
التركيب
يدب تنفيذ كائا العمليات المتعلقا بالتركيب (التوصيل الكهربائي بوااطا موظف خبيكر ئكي ذلكك
طبقكاً للقواعككد المتبعككا .أمككا بالناككبا إلككى التعليمككات الخاصككا ،يردككى ادطككالت علككى القاككم المتعلك
بفني التركيب ،حيث تم تصميم طراز كومبي داتخدام مك ئكر طكراز العالمكا التداريكا ،CE
بااككتطاعا تبل ك  2.4كيلككو وات كحككد أ صككى ،أو م ك لوحككا الككتحكم المككزود بالشككروط الضككروريا
للتوصيالت الكهربائيا.
االستخدام
الصككفائل الكهربائيككا (الشكككل 3-2-1 .ككم بتككدوير المفتككا إلككى الوضككعيا المتوائقككا والت كي تلبككي
حادككات الطهككي لككديك م ك اخخككذ بعككي ادعتبككار أن ك كلمككا كككا الككر م مرتفع كاً ئ ك

الح كرار اككتكو

مرتفعا  ،يردى ادطالت على ددول "ااتخدام الصفائل الكهربائيا".
"الصككفائل العاديككا والا كريعا" ككم بالتككدوير باتدككاه وعكككا اتدككاه عقككارب الاككاعا م ك  7وضككعيات
ثابتا (. 6÷0
"الصفائل اخوتوماتيكيا" التدوير باتداه عقارب الااعا  0إلى .12
يشير مصبا اإلشار عندما يكو مضاءاً إلى أ الصفيحا موصولا.
تظهر بعض
عاديا
مالىظة:

ننضوام مصضابيإل ارةضار إضضاة خفيفضة ىتضع بعضد ارنقطضام ىيضر يعتبضر الض نمض ار

لدى ااكتخدام الصكفائل الكهربائيكا ،ننصكل بااكتخدام أوعيكا ذات اعكد ماكتويا بكنفا يكاا طكر
الصفيحا أو أكبر بقليل م

طر تلك الصفيحا،

 -ينصككل بتدنككب اناكككاب (ئيضككا

الاككائل ،لككذلك وعنككد غليككا الاككائل أو ارتفككات دردككا ح اررت ك ،

يردى خفض دردا الحرار ،
 د تترك الصفائل الكهربائيا ئي وض التشغيل دو ودود أوعيا على اطحها ،تدنب ااتخدامأوعيا وطنادر ئارغا،
 تأكد بأ الحااا المركزي للصفيحا اخوتوماتيكيا يشير إلى وضعيا اإلنزد ليككو باإلمككاتموض

اعد المقال بالشكل المطلوب،

 ئي نهايا عمليا الطهي م ب عاد المفتا إلى دردا "."0الصيانة
م ك الضككروري بككل كككل عمليككا ئصككل الدهككاز .للحصككول علككى عمككر أكبككر للدهككاز ككم بادعتنككاء
بضككرور تككوئير ئت كرات منظمككا م ك ال ارحككا باإلضككائا إلككى القيككام بعنايككا تامككا بعمليككا تنظيككف عامككا
أخذاً ئي الحابا ما يلي
 يدككب تنظيككف بمعككدات مالئمككا وعككدم ااككتخدام منتدككات تاككبب الخككدل أو التةكككل (متككوئر ئككياخاوا  .تدنب ااتخدام الكلور -المنتدات رديئا النوعيا (المواد التي تابب التبيض ،الخ .
 تدنب ترك المواد الحامضيا أو القلويا (الخل ،الملل ،عصير الليمو  ،الخ . يدكب تنظيكف الصكفائل الكهربائيكا بااكتخدام طعكا مكال مبللكا يضكاف إليهكا القليكل مك الزيككتئيما إذا كانت الصفيحا د تزال ئاتر.
ال تستخدم نجهز التنظيف البخارية
التعليمات الخاصة بفني التركيب
التركيب

تعتبككر هككذه التعليمككات مودهككا إلككى ئنككي التركيككب الخبيككر كككدليل للتركيككب ،التنظككيم والصككيانا طبق كاً
للقواني والقواعد النائذ  .يدب تنفيذ كائا هذه العمليات بعد ئصل الدهاز م النظام الكهربائي.
تىديد الموقع
(الةكل )4
تم تصميم الدهاز ليتم وضع ئي مكا ماتو مخص

ل كما هو مبي ئي الشكل الخا

.

ودود عامل العزل على طول المحيط.
التوصيل الكهربائي
(الةكل )5
بل تنفيذ التوصيل الكهربائي تأكد
 بأ ميزات النظام تتوائ وتلبي ما تمت اإلشار إلي ئي لوحا أر ام اخدزاء المودود ئي اعدالاطل الماتوي،
 بأن النظام مزود باتصال كهربائي نةضط طبقضا للقواعضد ونىكضام القضانون السضارية ىيضر يعتبضراالتصال الكهربائي ملزما بموجب القانون
في ىال لم يتم تزويد الجهاز بكبل كهربائي و/نو بقابس (مأخا) كهربائي مالئضم ،قضم باسضتخدام
المواد المناسضبة لالمتصضاا المةضار إليهضا فضي لوىضة نرقضام ا جضزاة ،وفيمضا يتعلضب بدرجضة ىضرار
العمل ،يجب نال تزيد درجة ىرار الكبل عن  505درجة مئوية فوب درجة ىرار الغرفة
ئي حالا التوصيل المباشر بمورد الطا ا الرئياي ،م بتدهيز مفتكا كهربكائي متعكدد اخ طكاب ذو
ياا منااب لمختلف اداتطاعات مك تكرك ماكائا شكاغر والتكي تقكوم بفصكل خكط الطا كا بشككل
كامل بمودب شروط التيار الزائد الفئا الثالثا ،لتتوائ م

واعد التركيكب (يجب عدم قطع السضل

ا رضي ا صفر/ا خضر)
يجب نن يكون القابس (المأخا) علع المفتاح الكهربائيب متعدد ا قطاب سهل الوصضل بالجهضاز
المركب

مالىظة :ال يتىمل الصانع نية مسئولية في ىال مخالفة ماسبب نو قواعد السالمة االعتيادية
لتجنب كافة المخاطر ،وفي ىالة تلف الكبل ،يجب استبداله فقط عن طريب الصانع ومن خالل
مركز خدمة معتمد ،نو بواسطة فني كهرباة مؤهل وخبير
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
د يتحمل الصان أيا مائوليا ع اخخطاء المحتملا الوارد ئي هكذا الكتيكب ،نتيدكا خخطكاء ئكي
الطباعككا أو الناككخ .كمككا نحككتفظ بككالح ئككي إد كراء التغيي كرات التككي تعتبككر ضككروريا أو مفيككد علككى
منتداتنا الخاصا ،دو التعرض للمزايا اخااايا.
ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
استخدام الصفائإل الكهربائية
أوتوماتيكيا

شد الحرار

اريعا-عاديا
1

2-1

منخفضا

2

4-3

معتدلا

3

6-5

بطيئا

4

8-7

متواطا

5

10-9

ويا

6

12-11

شديد

التحكم
يردى اإلطالت على لوحا التحكم.

ط ك كراز الدهك ككاز ( 1النك ككوت  Yيمك ك ك وضك ككع بدانك ككب اخثك ككاث كون ك ك أعلك ككى م ك ك الاك ككطل الماك ككتو
المخص

.

* م اخخذ بعي ادعتبار عامل التزام .0775

الصفائإل الكهربائية
توريد

النوت

~ 230ئولت

عادي 145 

cod. 1.007.12.0

وات
1000

النظام

عادي 180 

1500

يقدم  7دردات (6÷0

 اري 145 

1500

تدوير باتداه وعكا عقارب الااعا

 اري 180 

2000

أتوماتيكي 145 

1500

منظم  13إشار (12÷0

أتوماتيكي 180 

2000

تدوير باتداه عقارب الااعا

