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دليل التنظيف

إجراءات التبريد

 .1اختر رمز "التنظيف" من القائمة الرئيسية (وضع
التقديم الكامل) أو رمز "مقياس درجة الحرارة" (وضع
التقديم السريع).

 .2اختر رمز مقياس درجة الحرارة األزرق الموجود في
شاشة درجة الحرارة ،إليقاف التسخين وبدء دورة التبريد.

 .3سيتم عرض مدى تقدم عملية التبريد .لتقليل زمن
أبق باب الجهاز مفتوحً ا ً
قليل أثناء العملية.
التبريدِ ،
ToUCH

 .4بمجرد اكتمال عملية التبريد ،سترى شاشة "تنظيف
الجوف" .الفرن اآلن جاهز للتنظيف.
ToUCH
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&Go
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من الضروري للغاية تبريد الفرن
قبل التنظيف.
ToUCH

Press
&Go

تنظيف الفرن وأجزائه
ToUCH

Press
&Go

 .1افتح باب الجهاز وقم بإزالة صفيحة الطهي وأي
ملحقات طهي أخرى من جوف الجهاز.

 .2اغسل جميع األجزاء بماء دافئ وصابون باستخدام
إسفنجة .اغسل وجفف الفرن بقطعة قماش نظيفة.

 .6قم بغسل جميع األسطح باستخدام قطعة قماش نظيفة
مبللة .يمكن مسح السطح األعلى للجوف وسدادة الباب
المحكمة عند اللزوم إلزالة بقايا الطعام ،لكنهما ال يحتاجان
إلى تنظيف مستمر.

 .7جفف أسطح وأجزاء الفرن باستخدام قطعة قماش
نظيفة .اضغط على عالمة الصح الموجودة على شاشة
"تنظيف الجوف" لالستمرار.
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 .3استخدم فرشاة جافة إلزالة أي جزيئات طعام من بين
أرضية جوف الجهاز والجزء الداخلي من الباب األمامي.
ToUCH

Press
&Go

 .4قم برش منظف  Merrychefالمعتمد على إسفنجة
ونظف جميع األسطح الداخلية باستثناء السطح األعلى
للجوف (صفيحة النفث) وسدادة الباب المحكمة.

 .5للمناطق الصعبة اتركها مبللة لمدة  10دقائق مع ترك
باب الجهاز مفتوحً ا ومن ثم استخدم رقعة فرك غير حاكة
من النايلون.

ToUCH
ToUCH

· ارت ِد نظارات واقية وقفازات مطاطية واقية أثناء إجراء التنظيف.
· ال تقم بحك السطح األعلى (صفيحة النفث) أو سدادة الباب المحكمة.
· ال تستخدم سلك التنظيف المعدني على أي جزء من الجهاز في أي وقت.

 .8وضع واقي الفرن (اختياري) .استخدم إسفنجة لتوزيع
واقي الفرن برفق على جميع األسطح الداخلية باستثناء
السطح األعلى للجوف وسدادة الباب المحكمة .اضغط على
عالمة الصح الموجودة على الشاشة لالستمرار.
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 .9أعد وضع صفيحة الطهي وأغلق الباب .قم بإزالة
مرشح الهواء وقم بتنظيفه أو اغسله بالماء والصابون .قم
بتجفيف وإعادة وضع مرشح الهواء ومن ثم اضغط على
عالمة الصح الموجودة على الشاشة للمتابعة.

· ال تستخدم المنظفات الكاوية على أسطح الفرن ألن هذا سيسبب تل ًفا دائمًا للفرن.
· ال تقم برش منتجات التنظيف مباشر ًة داخل الجوف.
· ال تستخدم الجهاز دون وضع مرشح هواء نظيف في المكان المخصص له.

لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة http://www.merrychef.com/Videos
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 .10سوف يتم اآلن إغالق الجهاز .امسح الجزء الخارجي
من الجهاز بقطعة قماش رطبة.

مالحظة :في حالة وضع واقي الفرن بعد الخطوة رقم ،10
قم بتشغيل الفرن لتقسية الواقي الكيميائي.

