
OVENS 
Installation - Use – Maintenance 

 

 

 :عزيزنا العميل  -
ھذا المنتج المصمم بشكل فريد ، رك منتجنا انحن نشكرك على ثقتك بنا ونھنئك على اختي -

واختبر بشكل يرضي جميع ،ومتناسق قد صنع فوق اعلى المعايير و اجود انواع المواد الخام 
 .متطلبات العميل لدينا

نطلب منك قراءة الكتيب بعناية واھتمام واتباع التعليمات التي ستقودك الى افضل لذلك نود ان  -
 .نتائج ا@ستخدام منذ البداية

المصنع لديه الحق في تطبيق او تعديل اي زيادة على المنتج لديھا بدون طلب او الرجوع الى  -
  العميل مسبقا

  
 .الشركة المصنعة

 
   

  
  
  



  المحتويات

  

 ا@ستعمال Hول مرة  - 1
 توصيل الغاز - 2
 صديق البيئة  - 3
 لوحة التحكم  - 4
 تعليمات ا@ستخدام  - 5
 الطھي المثالي  - 6
 مروحة السخان - 7
 الشواء  - 8
 تيرموستات  -
 مؤقت الطھي  -
 المؤقت ا@لكتروني  -
 استبدال المصباح  -
 ازالة باب الفرن  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  :معلومات ھامة 

لو تم تركيبه بشكل كامل بحيث السطحية البيانات المكتوبة على سطح الفرن يمكن رؤيتھا بسھولة حتى 
واضحة من خWل فتح باب الفرن دائما احفظ ا@رقام والرموز المكتوبة على الفرن للتعرف على 

  .الجھاز في حال طلب قطع الغيار للتصليح

  : تعليمات من اجل فني التركيب 

  لغاز والتغطية تطبيق لوائح ا%ستخدام المنزلي والتركيب ا:  متطلبات التھويةالتركيب و
  ): الموقع ( التركيب 

المنتجات التي تولد طاقة احتراق يجب ان توضع دائما بمكان جيد التھوية 
مدخنة الى مكان خارجي متصل بشكل مباشر  شفا طاووقريبة من فتحة 

وفي حال لم يتم تركيب شفاط خارجي فمن الممكن تركيب مروحة شفط 
جدار خارجي بحيث يتم تشغيل المروحة بجميع ا%حوال  على النافذة او

  )اسطح غاز  –افران ( عند تشغيل مثل تلك ا%جھزة 
  
  
  
  
  

من الضروري تركيب نظام تھوية خاص بالغرفة التي تم : التھوية  -
تركيب فيھا جھاز الغاز لضمان ان كل ا%جھزة تحصل على 

  التھوية المناسبة للمكان 

  

  
  

  

  

  

  



  : توصي*ت الغاز 
تم تصنيع الجھاز بحيث يتناسب مع نوعين الغاز الطبيعي الميثان والغاز المسال و يمكنك بسھولة 

  الغاز  أنواعالطريقة المكتوبة في الكتيب في قسم التبديل بين  بإتباعتحويل بين النوعين 

    :  الغاز أنابيبتوصيل 
معدنية مرنة  أنابيبمخصصة او من خFل  أنابيب التوصيل من خFل منفذ الغاز الرئيسي يحتاج الى

   أقصىمتر كحد  2خاصة متصلة ببعضھا بطول 
  الوصلة سي والصمام جي موجودة مع الجھاز و موافقة للمعايير الخاصة 

  
استخدم مفتاحين غاز Gدارة النقطة جي الى النقطة المطلوبة وعند وصولھا الى  :من المھم ان تعلم 
  غلق العزق بإحكام حسب الصورة التالية النقطة المطلوبة ا

  

بعد توصيل الغاز المسال او الغاز الطبيعي في ا%نابيب المخصصة لذلك تأكد من عدم : مFحظة 
  )و% تستخدم و%عة للتجربة( تسريب للغاز بإستخدام الصابون او الرغوة المخصصة  أيوجود 

  

  

  

  



  : التحويل بين نوعين من الغاز 

نوع قد تم ضبط  أيقبل البدء بعملية التحويل بين النوع ا%ول من الغاز الى النوع الثاني تأكد من 
الجھاز عليه من الممكن انه الوضع المطلوب وافصل التيار الكھربائي عن الجھاز وارجع الى جدول 

  التناسب في كتيب التشغيل 

  

  : جدول الحقن 
  ة على الفوھة المقاييس كتبت بمئات الملي متر مطبوع

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  : التحويل من الغاز الطبيعي الى الغاز المسال 
بعد ازالة اللوحة ا%مامية ادخل المفك في الفتحة الموجودة في اللوحة وادر المفك باتجاه عقارب 

  الساعة 
  : التحويل من الغاز المسال الى الغاز الطبيعي 

دقيقة وبعدھا ارجع  15الى  10لمدة  250ت الى بعد ازالة اللوحة ا%مامية ادر مؤشر الترموستا
الترموستات للوضع اSولي ثم ادر المسمار بعكس عقارب الساعة حتى ترى شعلة النار قد تم 

  تخفيضھا 
تأكد من ان اللھب % يخرج عندما تفتح باب الفرن ويغلق بسرعة واذا خرج اللھب خفف قليF من 

  عيار اللھب 
  تذكر تغيير لوحة الرقمية الى البيانات الجديدة  وبعد تبديل بين نوع الغاز

  

  

  

  

  

  



  : مقاسات الفرن 
الفرن يمكن تركيبه تحت سطح رخام او ضمن دو%ب خاص به بنفس المقاسات المعطاة بالصورة 

  تأكد من أن المواد المحيطة بالفرن غير قابلة لFشتعال و تتحمل درجة حرارة الفرن ،التالية 
  ضع الفرن بلطف في الدو%ب المخصص وقم بالتثبيت بالبراغي المزودة مع الجھاز 

   8في حال وجود سطح الغاز مع الفرن اتبع خطوات التركيب المبينة في الصورة 

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  : التوصي!ت الكھربائية 

  : قبل البدء بتوصيل الفرن إلى قابس الكھرباء الرئيسي تأكد من التالي 
 موصل الكھربائي يستجيب للفرن عند التشغيل وظھور اHضواء التنبيه  -
  قابس الكھرباء الرئيسي موصول ب خط ارضي وفق كل المعايير الفيزيائية  -

   )الخط اHرضي ھو جھاز أساسي ( 
نقطة من نقاط  أيدرجة مئوية في  50السلك الكھربائي يجب ان @ تتجاوز درجة حرارته  -

 السلك 
ھاز المعدل غير مزود بكبل كھربائي او المنفذ او ان بعض ا@جزاء مفصولة عن اذا كان الج -

 المأخذ الكھربائي يرجى التأكد من توصيلھا 
جيب ان يكون الجھاز متناسب مع التيار الكھربائي والقوانين التركيب الكھربائي ويجب ان  -

    تكون القابس الكھربائي قريب من الجھاز و سھل الفك والتركيب 
Wعطل خارج عن السيطرة اذا لم يتم اتباع التعليمات  أيحظة المصنع غير مسؤول عن م

 الموضحة في الكتيب عند التركيب

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تنبيھات الس!مة 

 @بعاد اي خطر محتمل يجب تركيب الجھاز من قبل شخص مختص او فني التركيبات  -
اي تصليحات خارج مندوبين الشركة من الممكن ان تؤدي الى صدمة كھربائية او عطل الدارة  -

الكھربائية في الجھاز وHجل سWمتك الشخصية @ تقم بأي اصWح من خدمات صيانة غير 
 مصدر الشركة ا@م 

الدھون العالية قابلة لWشتعال لذى يرجى الحذر عند طھي اي طعام يحتوي على دھون او  -
 زيوت 

 @ تدع ا@طفال يقترب او يحاول تشغيل الجھاز Hنھم @ يعرفون مخاطر الحريق  :تحذير  -
 يمكن لkطفال ا@كبر سنا تشغيل الجھاز ولكن تحت رقابة ا@ھل  -
الفرن او اكسسوارات الفرن من الممكن انو تكون ساخنة او درجة حرارتھا  :خطر ا*حتراق  -

عالية خصوصا في حال العمل بھا وقت الطھي لذلك استخدم القفازات القماشية الخاصة 
 بالطھي عند استعمال الفرن 

ھذا الجھاز مخصص لkستعمال المنزلي فقط والشركة المصنعة غير مسؤولة عن اي عطل  -
 عن استعما@ت اخرى تجارية او خطأ في التركيب او استعمال غير مناسب ةجاو اصابة نات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



شغل الفرن ،واشطفه بالماء بشكل جيد @زالة بقايا وشوائب التلحيم 
اي شحوم متبقية التي من الممكن ان تصدر روائح 

@ تستخدم ادوات حادة عند تنظيف الباب الزجاجي للفرن حتى @ يخدش ويؤدي الى كسر الزجاج من 

يرجى التأكد من وكاجراء احتياطي 

@ تستخدم المواد التي تؤدي الى تآكل السطح مثل الكلور وا@سيد وحمض الليمون عند تنظيف السطح 

  

  :المرة ا*ولى في استعمال الفرن 

واشطفه بالماء بشكل جيد @زالة بقايا وشوائب التلحيم نظف الفرن تماما بالماء والصابون 
اي شحوم متبقية التي من الممكن ان تصدر روائح لمدة ثWثين دقيقة على اعلى درجة حرارة @ذابة 

  .غير مستحبة عند الطھي
@ تستخدم ادوات حادة عند تنظيف الباب الزجاجي للفرن حتى @ يخدش ويؤدي الى كسر الزجاج من 

  خWل عوامل الحرارة

وكاجراء احتياطي ،احذر من استخدام مواد التنظيف الكاشطة عند تنظيف الجھاز 
  فصل القابس الكھربائي للفرن 

@ تستخدم المواد التي تؤدي الى تآكل السطح مثل الكلور وا@سيد وحمض الليمون عند تنظيف السطح 
  حتى @ يؤثر على جمالية الفرن ويخدش السطح المدھون للفرن

  

  

  

  

  

المرة ا*ولى في استعمال الفرن 

نظف الفرن تماما بالماء والصابون 
لمدة ثWثين دقيقة على اعلى درجة حرارة @ذابة 

غير مستحبة عند الطھي
@ تستخدم ادوات حادة عند تنظيف الباب الزجاجي للفرن حتى @ يخدش ويؤدي الى كسر الزجاج من 

خWل عوامل الحرارة
  
   :م!حظة  -

احذر من استخدام مواد التنظيف الكاشطة عند تنظيف الجھاز 
فصل القابس الكھربائي للفرن 

@ تستخدم المواد التي تؤدي الى تآكل السطح مثل الكلور وا@سيد وحمض الليمون عند تنظيف السطح 
حتى @ يؤثر على جمالية الفرن ويخدش السطح المدھون للفرن

  



تكون مجھزة بلوحات خاصة للتنظيف لتغطية جدران الفرن 

ھذه اللوحات الخاصة مثبتة ببساطة على جدران الفرن الداخلية قبل تركيب ھيكل الفريم الخارجي 
للفرن وھي مغطاة بمادة قاسية خاصة تساعد على تبخر و تأكسد المواد والمخلفات من الطعام عند 

  
دقيقة  60في حال لم يتم تنظيف الفرن بعد طھي الطعام يمكنك تنظيفه من خWل تشغيل الفرن لمدة 

من المنظفات الكاشطة للمعادن او الدھان حتى @ يتأذى ھيكل الفرن او يتغير اللون بفعل 

  

  : اللوحة المقساة للتنظيف الذاتي 

تكون مجھزة بلوحات خاصة للتنظيف لتغطية جدران الفرن  جدران الفرن الناعمة من الممكن ان

ھذه اللوحات الخاصة مثبتة ببساطة على جدران الفرن الداخلية قبل تركيب ھيكل الفريم الخارجي 
للفرن وھي مغطاة بمادة قاسية خاصة تساعد على تبخر و تأكسد المواد والمخلفات من الطعام عند 

  ر بحيث تبقى تلك الجدران نظيفة ومعقمة او أكث 200
في حال لم يتم تنظيف الفرن بعد طھي الطعام يمكنك تنظيفه من خWل تشغيل الفرن لمدة 

  على درجة حرارة عالية 
من المنظفات الكاشطة للمعادن او الدھان حتى @ يتأذى ھيكل الفرن او يتغير اللون بفعل 

  كسدة 

اللوحة المقساة للتنظيف الذاتي 

جدران الفرن الناعمة من الممكن ان
  الداخلية 

ھذه اللوحات الخاصة مثبتة ببساطة على جدران الفرن الداخلية قبل تركيب ھيكل الفريم الخارجي 
للفرن وھي مغطاة بمادة قاسية خاصة تساعد على تبخر و تأكسد المواد والمخلفات من الطعام عند 

200درجة حرارة 
في حال لم يتم تنظيف الفرن بعد طھي الطعام يمكنك تنظيفه من خWل تشغيل الفرن لمدة 

على درجة حرارة عالية 
من المنظفات الكاشطة للمعادن او الدھان حتى @ يتأذى ھيكل الفرن او يتغير اللون بفعل  أي@ تستخدم 

Hحماض و اHكسدة ا

  

  

  



  :شرح لوحة التحكم ا:مامية 

  فرن غاز مع شواية كھربائية 

  : ازرار التحكم 
  التحكم بحرارة فرن الغاز  - 1
  زر مفتاح الشواية و مفتاح الضوء  - 2
  ضوء ا@شارة فرن الغاز  - 3
  مؤقت الميكانيكي  - 4
  مؤشر الضوئي للشواء  - 5

  

مفتاح التحكم بالحرارة يستخدم لتعيين درجة حرارة الفرن ومزود بصمام لkمان عندما يعمل  - 1
  الفرن يكون المصباح اHخضر مضاء 

  درجة مئوية  130اقل عيار موجود في درجة حرارة الفرن يتوقف عند 
درجة مئوية تحصل عليه عند إدارة المفتاح  الى المؤشر  250اقصى حد لدرجة الحرارة ھو 

درجة بعكس عقارب الساعة ولتشغيل الحراق ادر مع الضغط على المؤشر بعكس  250رقم 
  عقارب الساعة حسب درجة الحرارة المطلوبة 

ثواني حيث سيتم تشغيل الحراق بشكل الكتروني وصمام  10الى  5اضغط على الزر لمدة 

 اHمان سيفتح تلقائيا للسماح بالغاز بالعبور الى الحراق



ثانية في حال فشل الحراق في ا@شتعال اترك باب الفرن  15@ تشغل المشعل لمدة اكثر من 
  مفتوح لمدة دقيقة على اHقل ومن ثم جرب مرة أخرى 

اذا فشل الزر اtلكتروني في تشغيل الشعلة الكھربائية يمكن وضع عود الثقاب بجانب فتحات 
  ثواني حتى يتم ا@شتعال  10الى  5الغاز و اضغط على مفتاح الغاز لمدة 

  
  : الشواية ا<لكترونية 

  
مزودة بمنظم للطاقة حيث حرارة الشواية ممكن : شواية مجھزة باHشعة تحت الحمراء  

الى اقصى حد باستخدام المؤشر الخاص به عند شغيل الشواية سيظھر ضوء  1ضبطھا من 
  على المؤشر با@ضافة الى تشغيل ضوء الفرن الداخلي 

حتى سماع صوت كليك ثم اضبط قوة  ولتشغيل شواء بواسطة التدوير اضغط على زر 
   8الى  1المؤشر حسب الرقم المطلوب من 

  الشواية لن تعمل في حال كان باب الفرن مفتوحا : مWحظة 
  
  
  
  



  :  مؤقت الدقائق اليدوي
المؤشر دقيقة حيث تصدر صوت تنبيه عند وصول  60يمكن ضبط المؤقت الدقائق حتى 

  حسب المدة التي ضبطت عليه 
عندما تريد ضبط مؤشر الدقائق يجب ادارته بعكس عقارب الساعة الى أقصى حد من ثم عيار 

  المدة المطلوب العمل عليھا 
  وعند وصول المدة الى النھاية سوف تسمع صوت تنبيه وتتوقف الشواية عن العمل 

  
  شرح لوحة التحكم ا:مامية 

  : فرن غاز مع شواية غاز 
 مؤشر شواية غاز لضبط الحرارة حراق سفلي و  - 1
 الفرن وزر لضبط تدوير الشواية  - 2
 مؤشر ضوء فرن الغاز - 3
 مؤقت زمني  - 4
 مؤشر ضوئي رقمي  - 5

  



  : تحكم بحرارة الفرن  

مفتاح التحكم بالحرارة يستخدم لتعيين درجة حرارة الفرن ومزود بصمام لkمان عندما يعمل الفرن 
  كون المصباح اHخضر مضاء ي

  درجة مئوية  130اقل عيار موجود في درجة حرارة الفرن يتوقف عند 
درجة مئوية تحصل عليه عند إدارة المفتاح  الى المؤشر رقم  250اقصى حد لدرجة الحرارة ھو 

درجة بعكس عقارب الساعة ولتشغيل الحراق ادر مع الضغط على المؤشر بعكس عقارب  250
  ب درجة الحرارة المطلوبة الساعة حس

ثواني حيث سيتم تشغيل الحراق بشكل الكتروني وصمام اHمان  10الى  5اضغط على الزر لمدة 
  سيفتح تلقائيا للسماح بالغاز بالعبور الى الحراق

  

عند استخدام اكسسوارات الشواية في الطھي تصبح بدرجة حرارة عالية يرجى ابتعاد ا@طفال : تحذير 
  عنھا 

  



يستخدم ھذا المؤشر في تشغيل ضوء الفرن الداخي وتدوير الشواية في  
  بعض اHفران المجھزة بذلك 

  

     : المنتجات مع نظام التھوية 

  بوظائف متعددة  60تستخدم ھذه اHداة في افران بحجم 
بإدارة زر التھوية لوحده فإن ھواء حسب درجة حرارة الغرفة يتم تدويره داخل الفرن وھذا من شأنه 

وظيفة المروحة اذا تم تشغيلھا مع درجة حرارة عالية فإن ،ان يساعد على فك تجميد اHطعمة المثلجة 
ام مناسب لطھي ذلك من شأنه ان يطھي الطعام بشكل أسرع ومناسب أكثر من الفرن العادي وھذا النظ

تسخين الفرن غير مطلوب في ھذه الحالة ا@ عند طھي الكيك ، ا@طعمة مثل اللحوم و السمك والدجاج 
  .فإنه من المفضل تسخين الفرن قبل البدء بالعمل

  



            :  فك التجميد

 بإختيار مروحة واحدة من مراوح الطھي ووضع الترموستات على درجة الصفر مما يسمح بحركة
  الھواء داخل الفرن في ھذه الحالة فإن اHطعمة المجمدة يتم فك تجميدھا بسرعة 

بعض اHفران من الممكن ان ، استخدم الشواية للتحمير أو لطھي الطعام :  طھي الشواية
  تكون مزودة بمحرك كھربائي 

سخن الفرن قبل البدء لمدة خمس دقائق وادر الترموستات من ،ضع الطعام على الرف اHول أو الثاني 
  .حسب درجة الحرارة  8الى  1

  

المروحة موجودة في اعلي الفرن و تنتج ھواء بشكل دائري داخل ھيكل الفرن وھذه :  مروحة التبريد
حال عدم عملھا يرجى إيقاف تشغيل الفرن المروحة تعمل في كل مرة يتم فيھا تشغيل الفرن وفي 

  .وا@تصال بأقرب مركز صيانة
في ھذه الطريقة يمكن تشغيل الفرن بالطريقة العادية واتباع التعليمات الموجودة في :  الطھي في الفرن

حتى تصل الحرارة ليتم طھي الطعام بشكل جيد يرجى وضع الطعام في وسط الفرن ، كتيب التشغيل 
  سام الفرن بشكل متساوي الى مختلف اق



  



  

  

  

  

  

  

  



    :  ازالة غطاء الحراق

وtزالة الغطاء ارفع الغطاء ،غطاء الحراق مؤمن من اHمام بواسطة جزأين في فتحات صغيرة 
  الخلفي قليW واسحب اHغطية من اماكنھا المثبتة بھا حسب الصورة 

  

  
  
  
  
  
 
  

  

  

  

  

  



كتب التشغيل المرفق مع الجھاز قد تم طباعته على ورق خاص معاد تصنيعه Hظھار حسن نية 

تفاعWت بيئية و يمكن اعادة تصينعھا او اعادة 

كتب التشغيل المرفق مع الجھاز قد تم طباعته على ورق خاص معاد تصنيعه Hظھار حسن نية 
  المصنع في احترام البيئة 

تفاعWت بيئية و يمكن اعادة تصينعھا او اعادة  أيوعبوة التغليف ايضا صممت بشكل لتفادي حدوث 
  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  : احترام البيئة 

كتب التشغيل المرفق مع الجھاز قد تم طباعته على ورق خاص معاد تصنيعه Hظھار حسن نية 
المصنع في احترام البيئة 

وعبوة التغليف ايضا صممت بشكل لتفادي حدوث 
  استخدامھا        

  

  

  

  

  

   



  

  

  

  

  

  

  

  : تبديل مصباح الفرن 

  مصباح الفرن يجب ان يكون له ھذه الخصائص المحددة 

 او اكتر  300يجب ان يكون مقاوم لدرجات الحرارة العالية  - 1
 فولت  25طاقة بقوة  - 2
قبل تغيير المصباح يرجى فصل الجھاز كليا عن الكھرباء لتجنب خطر صعق   E14وصلة  - 3

 كھربائي 
 فك الغطاء الزجاجي للمصباح  -
 فك المصباح واستبدله بمصباح جديد  -
 ارجع تركيب الغطاء الزجاجي مرة اخرى  -
 وصل الجھاز بالقابس الكھربائي مرة اخرى -

  



  
  
  
  

  
  
  
  

  :ازالة باب الفرن 
  

  :يمكنك ازالة باب الفرن بسھولة وسرعة تامة و لعمل ھذا يرجى اتباع الخطوات التالية 
 افتح باب الفرن بشكل كامل  -
 اسحب العWقتين الظاھرتين امامك بالصورة  -
 اغلق باب الفرن الى اقصى حد  -
 ارفع باب الفرن الى ا@على والخلف لسحبه من مكانه  -

  
  
  
  

  ان تكون غيرموجود في المنتج لديكمحتويات ھذا الكتيب اساسية ويمكن لبعض الوظائف 
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