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 معلومات الوثيقة

 إدارة النُسخ

 تم اإلصدار بواسطة الوصف  رقم اإلصدار التاريخ

 eikon e1s Merrychefإجراءات التركيب والتشغيل الخاصة بجهاز  05 2018سبتمبر  17

 الغرض من الوثيقة

. وهو يهدف إلى مساعدتك على البدء باإلضافة إلى تقديم تعليمات بشأن كيفية Merrychefمن شركة  eikon e1sإن غرض هذا الدليل هو توفير مقدمة موجزة عن فرن 

 تشغيل النظام بصورة منتظمة.

 الوثائق ذات الصلة

 . ينقسم الدليل الكامل إلى ثالثة أقسام:Merrychefمن شركة  eikon e1s تشّكل هذه الوثيقة جزًءا واحًدا من دليل المستخدم الكلّي الخاص بأجهزة

 : دليل السالمة1القسم  •

 : دليل العمليات والتركيب2القسم  •

 : دليل الصيانة واإلصالح3القسم  •

 كيفية استخدام هذا الدليل

 (.3( ودليل الصيانة واإلصالح )القسم 1لى جانب دليل السالمة )القسم ينبغي قراءة هذا الدليل قبل تركيب واستخدام الجهاز. وينبغي استخدام الدليل أيًضا إ

 الرموز ومعانيها

 لقد تم تمييز المعلومات المهمة في هذا القسم باستخدام الرموز واإلشعارات التحذيرية. 

 المعنى الرمز

 

 تظهر بعد هذا الرمز لتجنب اإلصابات المحتملة أو الوفاة.تحذيرات من التعرض إلصابات محتملة. تنبه إلى جميع اإلشعارات التحذيرية التي 

 

 انظر القسم أو الدليل المحددين.

 

 انتبه إلى هذه المعلومات

 

 اإلشعارات التحذيرية

 االحتمالية التبعات مستوى الخطر

 
 خطر فوري الوفاة / إصابة خطيرة )غير قابلة للعكس(

 
 خطر محتمل قابلة للعكس(الوفاة / إصابة خطيرة )غير 

 
 خطر محتمل إصابة طفيفة )قابلة للعكس(

 
 خطر محتمل تلف الممتلكات
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 e1sمقدمة لجهاز  .أ2

مرونة الطهي المدمج مع تحكم إضافي في  Merrychefمن شركة  eikon e1sيوفر لك فرن الميكروويف المدمج 

 سرعة المروحة وطاقة الميكروويف.

يُتيح الطهي المدمج الوصول إلى نتائج عالية الجودة في وقت أقل من الذي يستغرقه الطهي التقليدي، وبشكل خاص عند 
 الخبز والتحمير والشوي على المشواة أو في الفرن.

رة الخاصة به على تعليمات دقيقة للطهي المدمج أو الطهي بالحمل الحراري بمجرد تثبيت الفرن، يمكن برمجة الذاك

 برنامًجا واستدعاؤها بكل بساطة. 1024ألصناف محددة حتى يمكن تكرارها بسهولة ودقة. يمكن تخزين ما يصل إلى 

ضبط الشروط الالزمة  توفر أدوات التحكم في الفرن مرونة أكبر من خالل السماح بالبرمجة متعددة المراحل. وهذا يتيح
بالضبط للحصول على نتائج ذات جودة وفقًا لنوع الطعام. كل برنامج طهي فردي يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 

 ست مراحل، ويمكن التحكم في إعدادات الوقت وسرعة المروحة وطاقة الميكروويف الخاصة بكل مرحلة.

 

 

 

 

 

 e1s: المنظر األمامي لفرن 2.1الشكل 

 التعرف على فرن الميكروويف المدمج الخاص بك

 المعلومات التالية موجودة على الجهة الخلفية للفرن على لوحة البيانات: 

 ( Merrychefالعالمة التجارية واالسم ) •

 (e1sمجموعة الطراز ) •

 رقم الطراز •

 الرقم التسلسلي •

 ر التزويد بالطاقةجهد مصد •

 الحد األقصى لتيار الطور •

 الحد األقصى لطاقة التزويد •

 الطاقة الناتجة من الميكروويف •

 الطاقة الناتجة من الحمل الحراري •

 التردد الخاص بالميكروويف  •

 الجهة المصنعة •

 موقع الجهة المصنعة •

 المقر الرئيسي للعالمة التجارية •

 

 

 

 

 e1s: لوحة بيانات 2.2الشكل 
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 أجزاء الجهاز ووظائفها

                    

 : أجزاء الجهاز ووظائفها2.3الشكل 

يستخدم لتشغيل فرن الميكروويف المدمج وإيقاف تشغيله. إغالق هذا المفتاح ال يؤدي إلى عزل الجهاز عن مصدر  – ( الجهازON/OFF) مفتاح تشغيل/إيقاف (1

 التزويد بالطاقة الكهربائية.

 بواجهة المستخدم. easyTouch®عند تشغيل الجهاز، تضيء شاشة  – easyToUCH® شاشة لوحة التحكم (2

 بتحديث البرامج المخزنة في الجهاز. تقع تحت الغطاء تسمح USBفتحة  – USB منفذ (3

لمروحة ال يمكن إزالة الغطاء إال بأدوات محددة. يمنع الغطاء لمس األجزاء التي يسري فيها التيار الكهربي عن طريق الخطأ ويمنع الوصول إلى ا – غطاء واق   (4
 المتحركة. تأكد دائًما من إحكام تثبيت الغطاء في مكانه.

 تمنع لمس األجزاء التي يسري فيها التيار الكهربي عن طريق الخطأ. تأكد دائًما من وجود اللوحة في مكانها الصحيح. – لوحة التشغيل (5

م الباب عبارة عن حاجز للطاقة مصنوع بدقة يحتوي على ثالثة تعشيقات سالمة خاصة بالميكروويف. حافظ عليه نظيفًا دائًما وال تستخدمه لدع – باب الجهاز (6
 ء الثقيلة.األشيا

ز: 2القسم يقع في الجزء األمامي السفلي من الجهاز هو جزء من نظام التهوية. حافظ عليه خاليًا من االنسداد ونظفه يوميًا كما هو موصوف في  – مرشح الهواء (7
 . إجراءات التنظيف

 هو قضيب صلب يُسحب إلى األسفل وبعيًدا عن الجهاز لفتحه. – مقبض الباب (8

 من وجود إقفال محكم حول الباب. قم دائًما بالحفاظ على نظافتها وافحصها بانتظام للتأكد من عدم وجود عالمات على التلف. تض – أقفال الباب (9

 يُعرف أيًضا بحجرة الطهي، الجوف مصنوع من الصلب المقاوم للصدأ ويُستخدم لطهي المنتجات.  – الجوف (10

 ن وتنص على الرقم التسلسلي ونوع الطراز والمواصفات الكهربائية. لوحة مثبتة على الجانب الخلفي للفر – لوحة البيانات (11

الموجودة على الجهة الخلفية وتُستخدم لتبريد المكونات الداخلية وتسمح بخروج البخار من جوف الفرن. يجب الحفاظ على منافذ إخراج  – منافذ إخراج الهواء (12
 قة الميكروويف إلى البيئة المحيطة.الهواء خالية من االنسداد وضمان أنها ال تسمح بخروج طا

 أنبوب مغطى يخرج من جوف الفرن إلى الجهة الخلفية من الفرن لتهوية البخار أثناء الطهي ومنع تراكم الضغط. – أنبوب البخار والغطاء (13
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 المعدات والملحقات المزودة

 مزود بالمعدات والملحقات التالية. e1sفرن الميكروويف المدمج 

 

  

 صفيحة الطهي 

صفيحة الطهي موجودة داخل الجهاز ويوضع الطعام 
فوقها باستخدام بطانات أو سالل. وهي قابلة للتحريك 

 لتنظيفها.

 مرشح الهواء

مرشح الهواء الواقع في الجزء األمامي السفلي 
وينبغي من الجهاز هو جزء من نظام التهوية 
 الحفاظ عليه نظيفًا وخاليًا من االنسداد.

 مطرحة

 تُستخدم المطرحة إلخراج الطعام من الفرن.

 

 

 Merrychefيمكن أن يشتريها العمالء الستخدامها مع فرن الميكروويف المدمج. تواصل مع موردي  Merrychefـليوجد عدد من الملحقات االختيارية األخرى 
 لمعرفة المزيد من المعلومات.
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 تركيب الجهاز .ب2

 
 قبل تركيب فرن الميكروويف أو استخدامه.  : دليل السالمة1القسم يجب أن يقرأ المستخدمون 

 التفريغ 

 للصندوق وأزل الغطاء.قم بقطع األشرطة المطوقة  .1

 

 

 

قم بإزالة الوثائق الخاصة بالعميل وأي ملحقات  .2
 خاصة بالمنتج:

 

 مرشح هواء× 1 •

 صفيحة الطهي× 1 •

 دليل السالمة× 1 •

 دليل العمليات والتركيب× 1 •

 

 

أزل التغليف للكشف عن فرن  .3
 الميكروويف المدمج الخاص بك.

 

 التلف قبل التوقيع على إشعار االستالم. قم بتسجيل وجود أي تلف في إخطار االستالم وأخبر شركة الشحن والجهة المصنعة.افحص الجهاز للكشف عن 

 ال تقم أبًدا بتركيب أي جهاز تالف أو إدخاله في الخدمة تحت أي ظرف.   

 إزالة الجهاز من منصات التحميل

 حدد نقاط الرفع المالئمة. .1

 

 
 ارتِد المعدات الواقية الشخصية المالئمة. •

 ال ترفع الفرن من المقبض. •

 خطر التعرض للسحق بسبب انقالب الجهاز. اتخذ االحتياطات. •

 ارفع الجهاز من التغليف. الجهاز اآلن جاهز للتركيب. .2
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 متطلبات موقع التركيب

 الالزم من المساحة الفارغةالحد األدنى 

ائًما لمسافة خلوص المساحة المطلوبة لتركيب الجهاز. وهو يوضح أيًضا الحد األدنى للمسافات األفقية من الجدران واألسطح المجاورة. يجب أيًضا االمتثال د 2.4يوضح الشكل 

 األمان أعلى الجهاز.

 

 لمتطلبات المساحة : الحد األدنى2.4الشكل 

  بوصة( 2مم ) 50( = Aمسافة خلوص األمان من أعلى ) •

 متطلبات العمق: •

 بوصة( 16مم ) 406.4( = Xعرض الجهاز ) −

 بوصة( 31.8مم ) 806.9( = Yالعمق الكلي في حالة فتح الباب ) −

 بوصة( 19.6مم ) 499.0( = Zعرض سطح العمل ) −

 مم 0األيسر/ األيمن / الجهة الخلفية: مسافة خلوص األمان على الجانب  •

 متطلبات المساحة الفعلية

وتحديًدا من أجل التعامل اآلمن مع  يلزم وجود متسع أكبر بكثير من الحد األدنى للمساحة الفارغة المحدد أمام الجهاز وذلك من أجل التشغيل اآلمن لفرن الميكروويف المدمج،
 بر في الجدران وذلك لتوفير إمكانية الوصول إلجراء الصيانة.الطعام الساخن. يُنصح بوجود فراغات أك

 في موقع التركيب، يجب أال تتم تغطية األجزاء التالية أو تعديلها أو حجبها:

 منفذ إخراج الهواء الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز •

 مرشح الهواء الموجود في الجهة األمامية من الجهاز •

 الخاص بالتشغيلوضع الجهاز على السطح 

 يمكن أن يتم تركيب الجهاز على سطح تشغيل مناسب يمكنه أن يتحمل الوزن.

 اتبع القواعد التالية لضمان تركيب الجهاز في وضع مستقر:

 يجب أن تكون الجهة العليا من سطح التشغيل غير زلقة. •

 يجب أن تكون للسطح الداعم الخواص التالية: •

 ا ومستويًا.يجب أن يكون السطح الداعم مسطحً  •

 يجب أن يكون السطح الداعم قادًرا على تحمل وزن الجهاز عند االستخدام باإلضافة إلى وزن الهيكل الذي يدعم الجهاز كما يلي:  •

 رطاًل. 99كجم /  45هرتز =  60رطل و 101كجم /  46هرتز =  50
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 متطلبات التركيب الكهربائي

 قواعد السالمة

 اتبع القواعد التالية لمنع وقوع األخطار التي تحدث نتيجة التوصيالت الكهربية الخاطئة: 

 وتابعين إلحدى شركات الصيانة المصرح لها بأداء األعمال الخاصة باألجهزة الكهربائية. EN 50110-1يُسمح فقط لفنيي كهرباء مؤهلين بموجب بنود  •

 الكهربائية وفقًا للوائح المحلية المطبقة وتلك الخاصة بالكيانات المختصة والشركة المصنعة لمصادر الطاقة الكهربية ذات الصلة.يجب أن يتم توصيل مصدر الطاقة  •

 يجب أن يتم تأريض هيكل الجهاز على نحو مالئم وتوصيله بنظام ربط متساوي الجهد. •

زة فوق بعضها، يجب أن يتم تأريض كل من هيكلي الجهازين واألداة نفسها لتثبيت في حالة تركيب فرني ميكروويف مدمجين على إحدى أدوات تثبيت األجه •
 األجهزة فوق بعضها على نحو مالئم والتوصيل بنظام ربط متساوي الجهد.

 .و1القسم  –دليل السالمة ارتِد المعدات الواقية الشخصية كما هو محدد في  •

 تركيب الكهربائياألجهزة التي يتم توفيرها بواسطة العميل ولوائح ال

 األجهزة التي يجب على العميل توفيرها واللوائح التي يجب اتباعها عند توصيل الجهاز. 2.1يوضح الجدول 

  

 اللوائح الجهاز

 يجب أن تمتثل الحماية بالمصهرات وتوصيلها للوائح المحلية ومتطلبات التركيب القومية.  المصهرات

 يجب أن يتم دمج الجهاز في نظام ربط متساوي الجهد. الربط متساوي الجهد

 الربط متساوي الجهد:
 اٍو )أو متساٍو تقريبًا(.توصيل كهربي يضمن توصيل هياكل األجهزة الكهربائية وأي مكونات خارجية موصلة بجهد كهربي متس

قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار 

 (RCDالمتبقي )
(. يجب أن يتم استخدام قواطع RCDتتطلب لوائح التركيب توفير الحماية باستخدام قاطع دائرة كهربائية يعمل بالتيار المتبقي )

 باالمتثال للوائح القومية ذات الصلة.الدائرة الكهربائية التي تعمل بالتيار المتبقي 

 إذا اشتمل التركيب على أكثر من جهاز واحد، يجب توفير قاطع دائرة كهربائية يعمل بالتيار المتبقي لكل جهاز.

. مم بالقرب من الجهاز 3يجب تركيب جهاز فصل يسهل الوصول إليه وصالح لجميع األقطاب بمسافة تالمس فاصلة ال تقل عن  جهاز الفصل

 يجب أن يتم توصيل الجهاز من خالل جهاز الفصل ذلك.

 يستخدم جهاز الفصل هذا لفصل الجهاز من مصدر الطاقة الكهربائية من أجل القيام بأعمال التنظيف واإلصالح والتركيب.

 : المعدات الكهربية واللوائح2.1جدول 

 e1sالمتطلبات والمواصفات الخاصة بجهاز 

 محول التردد المثبت

 ( واحد ومرشح إدخال لمصدر الطاقة الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي.FCيكون الجهاز مثبتًا بمحول تردد ) •

 ميللي أمبير لكل وحدة محول تردد. 305قد تتسبب هذه األجهزة في تسرب في التيار تزيد قيمته عن  •

 طع الدائرة الكهربائية التي تعمل بالتيار المتبقي المناسبة للجهد المقدر.استخدم أحد قوا •
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 خواص قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي

 ( الخواص التالية:RCDيجب أن تكون لقاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي )

 مرشح لمنع مرور تيارات الترددات الالسلكية. •

ميللي أمبير: تمنع هذه الخاصية قاطع الدائرة  30اصية "زمن التأخير" لفصل قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي ذي حد قيمة التيار عند الفصل <خ •

 .الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي من الفصل عن طريق تيارات شحن المكثفات والسعات الطفيلية أثناء عمل الجهاز

ميللي أمبير: غير حساسة  30" لفصل قاطع الدائرة الكهربائية الذي يعمل بالتيار المتبقي ذي حد قيمة التيار عند الفصل SIخاصية "الحماية من تسرب التيار، النوع  •

 للفصل الخاطئ.

 قواطع الدوائر

التي تحدث عند تشغيل المبردات والثالجات واألجهزة األخرى الالزمة إلعداد  "( حساسة تجاه "الدفقات"Bتكون المعدات المزودة بقواطع دوائر قياسية )من النوع " •

" )المصمم خصيًصا لهذا النوع من األجهزة(. يجب Dاألطعمة للضيافة بما في ذلك أفران الميكروويف المدمجة. ولهذا السبب، يجب تثبيت قاطع دوائر من النوع "

 جهاز. تثبيت قاطع دوائر مخصص ومقدر بشكل مناسب لكل

 مصدر الطاقة الكهربائية قليل المقاومة

. لكن عند توصيل األجهزة الحساسة بنفس مصدر الطاقة الكهربائية الموصل به الجهاز، EN 61000-3-11يمتثل فرن الميكروويف المدمج التجاري هذا للمعيار  •

 المقاومة، بالتشاور مع هيئة التزويد بالطاقة الكهربائية عند الضرورة.ينبغي على المستخدم اتخاذ قرار باستخدام مصدر طاقة كهربائية قليل 

 مصدر التزويد بالطاقة الكهربائية

أمبير كحد أقصى في جميع التركيبات، كما هو موضح في  13متاح فقط في صورة طراز ذي طور واحد ومصمم لسحب تيار يبلغ  e1sفرن الميكروويف المدمج  •

 .2.2الجدول 

 المعنى اإليضاحيالرسم 

 

 ذات طور واحد المرحلة:

 

أمبير  15/16أمبير لتركيبات قابس سعة  16قاطع دائرة عند 

الت تأخير زمني ومن النوع المشغل  وأن تكون ذات ُمَرّحِ

 (.Dللمحركات )النوع األوروبي 

 

أمبير الخاصة بالمملكة المتحدة مزودة بقابس  13طرازات 

 13، متصل بمصهر سعته BS1363مقولب يمتثل للمعيار 

ر الخاصة باالتحاد األوروبي مزودة أمبي 13أمبير. طرازات 

( F Schuko)النوع  CEE 7/7بقابس مقولب يمتثل للمعيار 

 أمبير.  16بقدرة عند 

 

 15/16أمبير مزودة بمقابس سعة  ROW 13طرازات 

 أمبير ممتثلة لمتطلبات الدولة. 

 

المحلي الخاص بك لمزيد  Welbiltيُرجى االتصال بممثل 

 من المعلومات.

 e1s: المواصفات الكهربية الخاصة بجهاز 2.2جدول 

 الربط متساوي الجهد

 (.GNDيتم توفير نقطة ربط متساوي الجهد على اللوحة الخلفية للجهاز من أجل التوصيل المستقل باألرض ) •
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 بدء التشغيل .ج2

 

  الموجودة في دليل السالمة. ز: األخطار واحتياطات السالمة عند تحضير الجهاز الستخدامه1القسم قبل تشغيل الفرن، يجب أن يقرأ المستخدمون 

 

 تثبيت مرشح الهواء

 مرشح الهواء مثبت في باب الجوف. وهو ملحق مغناطيسي.

 

             

 إدخال صفيحة الطهي

الطهي في الجوف ببساطة من خالل إزالقها يتم إدخال صفيحة 
 على مجاري الرف.

 

                

 تشغيل الفرن وإيقاف تشغيله

الموجود اح التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء تشغيل الفرن، تأكد من أن الجهاز نظيف وخاٍل من أي شيء ما عدا صفيحة الطهي. ثم قُم بتشغيل فرن الميكروويف المدمج باستخدام مفت
 في الجهة األمامية للفرن.

 

 

 

بشاشة العرض التي تُظهر لفترة وجيزة الرقم التسلسلي وبيانات الجهاز. للحفاظ على ظهور البيانات على الشاشة،  easyTouch®عند تشغيل الفرن تضيء شاشة 
 انقر بلطف على الشاشة لتجميد شاشة العرض. انقر مرة أخرى لالستمرار.
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 اإلعدادات الخاصة بأول استخدام

 الطهي فوًرا بعد التركيب. ولكن، قد ترغب في تهيئة التالي قبل استخدام الفرن.إن النظام مسبق التهيئة على جميع اإلعدادات الالزمة لبدء 

 التاريخ والوقت •

 اإلنذارات •

 درجة الحرارة •

 وقت الفرن •

 يتم تغيير اإلعدادات عن طريق اختيار شاشة "اإلعدادات" التي يمكن الوصول إليها من القائمة الرئيسية.

تسخين الفرن مسبقًا ولذلك إذا كنت ترغب في تغيير اإلعدادات قبل أو أثناء تسخين الفرن، على سبيل المثال قبل أول استخدام، فقم بذلك  ولكن، تظهر القائمة الرئيسية بعد أن يتم
 على النحو التالي:

 انقر لتظل الشاشة األولى ظاهرة عند التشغيل، ليظهر الرقم التسلسلي.  (1

 كلمة المرور.  اضغط الزر المخفي في الزاوية اليمنى لتحميل شاشة (2

            

 ".MANAGERأدخل كلمة مرور اإلدارة. كلمة المرور االفتراضية هي " (3

 اختر أيقونة اإلعدادات المطلوبة إلجراء التغييرات على النحو المطلوب.  (4

             

 التعليمات. بتغيير و: تغيير اإلعدادات الخاصة2القسم انظر 
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 المالئمةاختيار األدوات 

المدمجة. تحقق من تعليمات الجهة قد ترغب في التأكد من أنك تمتلك األدوات المالئمة قبل استخدام الفرن. استخدم فقط األدوات المالئمة لالستخدام في أفران الميكروويف 
 المصنعة وتقديرات درجة الحرارة لتحديد مدى مالءمة الحاويات أو األدوات المفردة. 

 دم التوجيهات العامة:يق 2.3الجدول 

 إشعار مسموح بها أدوات الطهي

   الحاويات المقاومة للحرارة

  نعم الزجاج المقوى

 ال تستخدم األواني ذات الزخارف المعدنية نعم أواني السيراميك الزجاجية المتوافقة

  نعم األواني الخزفية )البورسلين، الفخار، خزف الصين(

 المعدن والقصدير والبالستيكاألواني المصنوعة من 

 الصواني المعدنية وصواني الرقائق المعدنية والحاويات

 

 ال
 

 استخدم فقط الحاويات التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المصنعة نعم الحاويات البالستيكية المزدوجة القابلة لوضعها في الفرن

   األواني المخصصة لالستعمال مرة واحدة

 استخدم فقط األواني القابلة لالشتعال التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المصنعة نعم األواني القابلة لالشتعال )الورق، الورق المقوى، إلخ.(

   األدوات األخرى

  ال شرائط الربط

 ال تترك أي أدوات داخل أي منتج غذائي بينما يتم طهوه  ال أدوات المائدة

  ال مجسات درجة الحرارة

 : األدوات المالئمة2.3جدول 

 بالتسخين المسبق للفرنقم 

سيسخن الفرن مسبقًا بشكل أوتوماتيكي عند تشغيله لضبط درجة الحرارة. ولكن، إذا تم إعداد 
الجهاز ليقوم بالتسخين التمهيدي عند درجتي حرارة أو أكثر، يتم عرض اختيارات عندما يكون 

 الفرن مشغاًل. اختر درجة الحرارة المطلوبة. 

الشاشة الذي يشير إلى أنه يوجد المزيد من يمكنك أن ترى سهم التمرير في أسفل 
 خيارات درجة الحرارة.

أثناء التسخين التمهيدي، تُظهر شاشة العرض التقدم بينما يسخن جوف الجهاز وصواًل إلى 

" األحمر الموجود في أسفل Xدرجة الحرارة المحددة. إليقاف تسخين الجوف، المس رمز "

 الشاشة.

  

 يكون الجهاز جاهًزا لالستخدام عند عرض كتيب الطهي أو القائمة الرئيسية. 

إذا تم عرض كتيب الطهي، فاضغط على زر العودة للخلف في الزاوية اليسرى السفلى من 
 الشاشة لعرض القائمة الرئيسية.

  

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 فهم القائمة الرئيسية ولوحة المفاتيح 

 

 القائمة الرئيسية

 

 لوحة المفاتيح 

 easyTouch®شكل شاشة 
والتخطيط الخاص بها وأيقوناتها 

الظاهرة هنا هي ألغراض التوجيه 
فقط وال يقصد منها أن تكون تمثياًل 

مطابًقا لتلك التي يتم تزويدها مع 
 الجهاز.

 

 

 الوظيفة المعنى الزر

   القائمة الرئيسية

 

ن " وضع التكوين للطهي متعددة المراحل ثم تخزينها " )"وضع التكوين"( من عمل برامج Development Modeيمّكِ

 تحت اسم ورمز إلعادة استخدامها.

 
Press&Go " يسمح زرPress&Go.اضغط وابدأ"( بالوصول السريع الستخدام برامج الطهي المخزنة مسبقًا"( " 

 
 يحتوي "كتيب الطهي" على برامج الطهي المخزنة في شريحة الذاكرة الخاصة بالجهاز.  كتيب الطهي

 

 يسمح زر "التنظيف / تغيير درجة الحرارة" بتغيير درجة حرارة الجوف وتحضير الجهاز للتنظيف. التنظيف / تغيير درجة الحرارة

 

 الجهاز ووظائفه وألغراض الصيانة واإلصالح.يُستخدم زر "اإلعدادات" للتحكم في إعدادات  اإلعدادات

  لوحة المفاتيح 

 

 تستخدم شاشة لوحة المفاتيح إلدخال كلمة المرور وإلدخال بيانات البرامج.  شاشة لوحة المفاتيح

 
 اختر مفتاح "مسح الشاشة" لحذف النص الموجود في شاشة لوحة المفاتيح. مسح الشاشة

 

 استخدم "لوحة المفاتيح" لكتابة نص.  لوحة المفاتيح

 
 اختر "مفتاح المسافة" إلدخال مسافة. مفتاح المسافة

 
 اختر مفتاح "العودة" لبدء سطر جديد. العودة

 
 اختر السهمين ألعلى/ألسفل للتمرير في شاشة لوحة المفاتيح. التمرير في لوحة المفاتيح

 
 عالمة الصح الخضراء لتأكيد اإلعدادات والمتابعة.اختر  إدخال / موافق

 
 اختر مفتاح "العودة للخلف" للعودة إلى شاشة سابقة. الشاشة السابقة

 الرئيسية ولوحة المفاتيح : عناصر الشاشة2.4جدول 

 عدد الرموز

 رمًزا في سطرين بحد أقصى لكتابة أسماء برامج الطهي ومجموعات برنامج الطهي وكلمات المرور.  20-1استخدم  •

 رمًزا في خمسة سطور بحد أقصى لتعليمات المراحل الخاصة ببرامج الطهي الفردية. 54-1استخدم  •
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 إجراءات الطهي .د2

 كيفية الطهي

   

طهي من في فرن مسبق التسخين، اختر برنامج  .1
 كتيب الطهي أو أدخل برنامج طهي جديًدا.

هـ لمعرفة التعليمات الخاصة بكيفية 2انظر القسم 
 إدخال برنامج طهي جديد.

افتح باب الجهاز وضع الطعام المعد على  .2
 صفيحة الطهي.

 السطح الساخن

 تأكد من إزالة التغليف بالكامل.

 أغلق باب الجهاز مرة أخرى. .3

الطهي بشكل أوتوماتيكي إذا تم ستبدأ عملية 

. وبداًل من ذلك، 1اختيار البرنامج في الخطوة 
يمكن اختيار البرنامج أو تغييره في هذه 

 المرحلة.

   

انتظر حتى انتهاء عملية الطهي. يتم إصدار إشارة  .4
مسموعة عند انتهاء عملية الطهي. اتبع التوجيهات 

 التي يعرضها برنامج الجهاز.

 تفتح الباب أثناء طهي الطعام.ال 

 افتح باب الجهاز وأخرج الطعام. .5

 السطح الساخن

 ال تُحرك صفيحة الطهي إال لغرض تنظيفها.

ال تقم بترك الطعام في الفرن أبًدا، ألن عملية 
 طهوه ستظل مستمرة.

 

أغلق باب الجهاز مرة أخرى بعد إخراج  .6
 الطعام.

ويمكن لقد تمت إعادة ضبط البرنامج اآلن 
اختيار برنامج طهي جديد الستخدام الفرن مرة 

 أخرى.
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 (quick serve modeوضع التقديم السريع ) -استخدام أحد برامج الطهي 

 من شاشة القائمة الرئيسية ثم اختر خيار جميع القوائم. اختر رمز "كتيب الطهي"  .1

 

 

 

 استخدم سهمي التمرير ألعلى/ألسفل للعثور على برنامج الطهي.  .2

 

مالحظة: إذا كان هناك إطار أحمر حول الصورة، فهذا يعني أن درجة حرارة جوف الجهاز مضبوطة 
لتكون عالية للغاية أو منخفضة للغاية بالنسبة لبرنامج الطهي ذاك. سوف يتعين تغيير درجة حرارة جوف 

 ك الخيار. انظر تغيير درجة حرارة جوف الجهاز.الجهاز الستخدام ذل

 

 

 .’ITALIAN SUB x 1‘اختر برنامج الطهي المطلوب لبدء الطهي. على سبيل المثال:  .3

 

 

 

اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة، إذا ظهرت، واضغط على عالمة الصح الخضراء لبدء عملية  .4
 الطهي.

 

الفرن، ففي هذه المرحلة قم بفتح باب الفرن وضعه على صحيفة مالحظة: إذا لم يتم وضع الطعام في 
 الطهي ثم اضغط على عالمة الصح الخضراء.

 

 توجد أسطح ساخنة عند الباب وفي جوف الجهاز.  
 

يقوم وقت الطهي بالعد بشكل تنازلي لكل مرحلة من المراحل. عندما ينتهي برنامج الطهي، يتم عرض  .5

" األحمر للعودة إلى برنامج Xإصدار صوت مسموع. افتح الباب أو المس رمز "شريط أحمر عادة مع 

 الطهي.

 

 مالحظة:
إن فتح باب الجهاز أثناء الطهي يوقف برنامج الطهي ويُظهر تحذيًرا. تجنب فتح الباب أثناء عملية  •

 الطهي.
 مع ذلك، يسمح إغالق الباب للمستخدم بمتابعة برنامج الطهي أو إلغائه. •
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 (full serve modeوضع التقديم الكامل ) -استخدام أحد برامج الطهي 

من شاشة القائمة الرئيسية ثم اختر مجموعة برامج طهي، على سبيل اختر رمز "كتيب الطهي"  .1

 ، لعرض برامج الطهي المفردة."ITALIAN SUBS"المثال 

 

 اختر برنامج طهي من الخيارات المتاحة في المجموعة المختارة، على سبيل المثال  .2

"ITALIAN SUB x 2." 

 

 

 

 اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة، في حالة ظهورها. .3
 اضغط على عالمة الصح الخضراء لبدء عملية الطهي.

 

المرحلة قم بفتح باب الفرن وضع الطعام على مالحظة: إذا لم يتم وضع المنتج في الفرن، ففي هذه 
 صحيفة الطهي ثم اضغط على عالمة الصح الخضراء لبدء عملية الطهي.

 

 توجد أسطح ساخنة عند الباب وفي جوف الجهاز.   

 

 

 يقوم وقت الطهي بالعد بشكل تنازلي لكل مرحلة من مراحل البرنامج. .4
شريط أحمر عادة مع إصدار صوت مسموع. افتح الباب أو عندما ينتهي برنامج الطهي، يتم عرض 

 " األحمر للعودة إلى برنامج الطهي.Xالمس رمز "

 

 توجد أسطح ساخنة عند الباب وفي جوف الجهاز.  

 

 مالحظة:
لتفقد درجة حرارة جوف الجهاز أثناء الطهي، انقر بلطف على درجة الحرارة المعروضة. يتم  •

 مشاًرا إليها بعالمة نجمة. عرض درجة حرارة جوف الجهاز

  

إن فتح باب الجهاز أثناء الطهي يوقف برنامج الطهي ويُظهر تحذيًرا. تجنب فتح الباب أثناء  •
 عملية الطهي.

 

 مع ذلك، يسمح إغالق الباب للمستخدم بمتابعة برنامج الطهي أو إلغائه. •
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 Press&Goاختيار برامج الطهي من قائمة 

 من شاشة القائمة الرئيسية، واختر رمز "تعديل كتيب الطهي"." Press&Goاختر " .1

 

 يتم عرض قائمتين.

 ".Press&Goتُظهر القائمة الموجودة إلى اليسار برامج الطهي التي هي جزء من قائمة " •

 الطهي األخرى المتاحة.تُظهر القائمة الموجودة إلى اليمين برامج  •

 

 يمكن التمرير عبر كال القائمتين لألعلى أو لألسفل باستخدام األسهم الزرقاء الموجودة على يمين كل قائمة.

 

 اختر برنامج طهي من القائمة اليسرى. .2

 

 اختر ما إذا كنت ترغب في تغيير موضعه داخل القائمة أو نقله إلى القائمة اليمنى. •

 

ترتيب برامج الطهي في القائمة اليسرى، استخدم سهمي ألعلى/ألسفل األزرقين الموجودين لتغيير  •
 في المنتصف.

 

، استخدم السهمين األخضر/األحمر "Press&Go"لنقل برنامج طهي تم اختياره من أو إلى قائمة  •

 الموجودين في المنتصف.

 

 ، انقله إلى القائمة اليسرى."Press&Go"لجعل برنامج طهي من القائمة اليمنى متاًحا في قائمة  •

 

  " عند االنتهاء.Press&Goاختر زر العودة للخلف للعودة إلى شاشة قائمة " .3

 Press&Goتشغيل برنامج طهي من قائمة 

 برنامج الطهي الالزم.من شاشة القائمة الرئيسية، اختر " Press&Goبعد اختيار " .1

 

مالحظة: اتبع أي تعليمات تظهر على الشاشة، في حالة ظهورها. إذا لم يتم وضع المنتج في الفرن، ففي هذه 
المرحلة قم بفتح باب الفرن وضع الطعام على صحيفة الطهي ثم اضغط على عالمة الصح الخضراء لبدء 

 عملية الطهي.

 

 

 

 تُظهر شاشة العرض العد التنازلي لوقت الطهي.  .2
 يتحول شريط العداد إلى اللون األحمر ليشير إلى أن دورة الطهي قد انتهت.
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 تغيير درجة حرارة جوف الجهاز

الجهاز على قيمة غير مالئمة لبرنامج الطهي، يمكن أن يتعين عليك تغيير درجة حرارة جوف الجهاز بناًء على الطعام الذي تقوم بطهيه. إذا تم ضبط درجة حرارة جوف 
 فسيتعين تغييرها قبل استخدام برنامج الطهي هذا. يتم تظليل برامج الطهي غير المالئمة لدرجة الحرارة التي تم ضبطها بإطار أحمر.

 لتغيير درجة حرارة جوف الجهاز:

 تَنبّه إلى درجة حرارة الجوف المطلوبة لبرنامج الطهي ثم اضغط على عالمة الصح الخضراء للمتابعة.  .1

 

 مالحظة: يمكنك معرفة درجة الحرارة المطلوبة باختيار برنامج الطهي المظلل باإلطار األحمر.

 

 اختر رمز "درجة الحرارة" من شاشة برنامج الطهي الذي تم اختياره. .2

 

وجود نجمة إلى جوار قيمة درجة الحرارة إلى درجة حرارة الجوف الحالية. اختر درجة حرارة يشير  .3
 الجوف المطلوبة لبرنامج الطهي.
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 برامج الطهي .ه2

 إنشاء برنامج طهي

. الدخول إلى وضع التكوين 1

(Development Mode) 

اختر رمز "قبعة الطباخ" من شاشة القائمة الرئيسية 

 Developmentوضع التكوين )للدخول إلى 

Mode.) 

 

 

 . ضبط طاقة فرن الميكروويف2

تُظهر قيمة درجة الحرارة درجة الحرارة 

المضبوطة للتسخين التمهيدي. لتغيير درجة 

الحرارة، اختر رمز "درجة الحرارة" وأدخل قيمة 

 تقع ضمن الحدود الموضحة.

 اختر عالمة الصح الخضراء للمتابعة.

 

 

 
 وقت الطهي. ضبط 3

اختر رمز "الساعة" وأدخل وقت الطهي لكل مرحلة 

= دقيقة  110مثال: أدخل دقائق.  10بحد أقصى 

 ثواٍن.  10واحدة و

 اختر عالمة الصح الخضراء لحفظ القيمة المدخلة.

 

 

 

 . ضبط طاقة فرن الميكروويف4

اختر رمز "فرن الميكروويف" وقم بضبط طاقة 

 %(.100-5و 0الميكروويف )

 ختر عالمة الصح الخضراء لحفظ القيمة المدخلة.ا

 

 
 . ضبط سرعة المروحة5

اختر رمز "المروحة" وقم بضبط سرعة المروحة 

 ضمن الحدود الظاهرة على الشاشة. 

 اختر عالمة الصح الخضراء لحفظ القيمة المدخلة.

 

 . إدخال تعليمات خاصة بمرحلة ما )اختياري(6

اختر رمز "المعلومات" إلدخال تعليمات خاصة 

ضع منتًجا غذائيًا  - 1مثال: "المرحلة بمرحلة ما. 

 داخل جوف الجهاز".

 اختر عالمة الصح الخضراء لحفظ التعليمات المدخلة.

اختر السهم األيمن ذا عالمة "زائد" الموجود في األسفل 

 إلضافة مرحلة جديدة بتكرار الخطوات أعاله. 

 

 مالحظة:
يمكن أن تتكون برامج الطهي من ست مراحل  •

 بحد أقصى.
يوضح رمز "العدسة المكبرة" الموجود في  •

 األعلى أي مرحلة يتم عرضها.
للتبديل بين اختر سهم يمين/يسار في األسفل  •

 المراحل.
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 عرض برامج الطهي وتعديلها

اختر رمز "كتيب الطهي" من شاشة القائمة  .1
 الرئيسية.

اختر رمز "جميع القوائم" من شاشة كتيب  .2
 الطهي.

 اختر رمز "تعديل كتيب الطهي". .3

    

استخدم سهمي التمرير ألعلى/ألسفل للعثور على  .4
 برنامج الطهي.

 

 "عرض/تعديل برنامج الطهي".اختر رمز  .5

 

قم بعرض أو تعديل برنامج الطهي حسب  .6
 المطلوب. 

 

 
 لالطالع على تعليمات حول كيفية تغيير مدخالت برنامج الطهي.  "إنشاء برنامج طهي"انظر 

 

 نقل برنامج طهي إلى مجموعة من برامج الطهي

اختر رمز "كتيب الطهي" من القائمة الرئيسية  .1
مجموعة برنامج الطهي الذي ترغب في واختر 

 ".ITALIAN SUBSنقله، على سبيل المثال "

 

اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة  .2
 برنامج الطهي الذي تم اختياره.

 

اختر برنامج الطهي الذي ترغب في نقله واستخدم  .3
سهمي التمرير ألعلى/ألسفل الصغيرين لنقله خالل 

 المجموعة. 
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 نقل برنامج طهي إلى قائمة

اختر رمز "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية ثم اختر رمز "تعديل  .1
 كتيب الطهي" في شاشة كتيب الطهي.

 

التمرير الكبيرين لتحديد موضع مجموعات برامج الطهي ثم استخدم سهمي  .2 
استخدم السهمين الصغيرين الموجودين في وسط الشاشة لنقل برنامج الطهي 

الذي تم اختياره خالل القائمة. استخدم مفتاح "العودة للخلف" للعودة إلى شاشة 
 "كتيب الطهي".

 

 

 إضافة مجموعة برامج طهي جديدة

اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة كتيب  .2 من شاشة القائمة الرئيسية. اختر "كتيب الطهي" .1
 الطهي.

 اختر رمز "إضافة مجموعة برامج طهي جديدة". .3

    

اختر رمز "الكاميرا" لفتح قاعدة بيانات خاصة  .4
 بالصور.

 

 

 

اختر صورة لتمثيل مجموعة برامج الطهي.  .5
الموجودة في أسفل يمكنك استخدام أسهم التمرير 

 الشاشة لعرض المزيد من الصور.

 

 

 

 أدخل اسًما لمجموعة برامج الطهي الجديدة  .6

رمًزا بحد أقصى( وانقر على عالمة الصح  20)

 الخضراء لحفظه. 

 

 إضافة برنامج طهي إلى مجموعة من برامج الطهي

اختر مجموعة برامج الطهي التي ترغب في  .2 اختر "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية. .1
 اإلضافة إليها. 

اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة برنامج  .3
 الطهي.
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

   

استخدم سهمي التمرير ألعلى/ألسفل الموجودين  .4
على الجهة اليمنى الختيار برنامج الطهي الذي 

 ترغب في إضافته. 

 

اختر السهم األخضر الموجود على جهة "اليسار"  .5
إلضافة برنامج الطهي الذي تم اختياره، والذي 

 سيصبح اآلن مدرًجا في الجهة اليسرى.

 

 

 

 حذف مجموعة برامج طهي

 "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية.اختر  .1
 

 

 اختر مجموعة برامج الطهي التي تريد حذفها.  .2
 

 

 اختر رمز "تعديل كتيب الطهي". .3
 

 

 اختر رمز "حذف مجموعة برامج الطهي". .4
 

 
 

 

اختر عالمة الصح الخضراء لحذف مجموعة برامج  .5
 الطهي.
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 تعديل اسم مجموعة برامج طهي مختارة

 "كتيب الطهي" من شاشة القائمة الرئيسية.اختر  .1
 

 

 

اختر رمز "تعديل كتيب الطهي" من شاشة كتيب  .2
 الطهي.

 

 اختر مجموعة برامج الطهي التي تريد حذفها. .3
 

 

 اختر رمز "تعديل مجموعة برامج الطهي".  .4

 

 

 

أدخل االسم الجديد لمجموعة برامج الطهي واختر  .5
 لالستمرار.عالمة الصح الخضراء 
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 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 تغيير اإلعدادات .و2

 عملية تغيير اإلعدادات 

 من شاشة القائمة الرئيسية.اختر رمز "اإلعدادات"  .1

 

مالحظة: تُعرض القائمة الرئيسية بعد أن يتم تسخين الفرن مسبًقا. إذا كنت تريد تغيير اإلعدادات دون 
اإلعدادات قبل االستخدام األول، ينبغي أن تنقر على الشاشة تسخين الفرن مسبًقا، على سبيل المثال تغيير 

األولى لتعليقها ثم الضغط على المفتاح الخفي الموجود في أعلى الركن األيمن لتحميل شاشة كلمة المرور، 

 .2الموضحة في الخطوة 

 

 أدخل كلمة المرور الخاصة بك واختر عالمة الصح الخضراء لعرض خيارات "اإلعدادات". .2

 

قم بالتغييرات حسبما يلزم. استخدم سهمي التمرير ألعلى/ألسفل الموجودين في أسفل الشاشة لعرض  .3
 جميع وظائف قائمة "اإلعدادات".

 

 تتألف قائمة "اإلعدادات" من الوظائف التالية:

 

 وضع التشغيل / إعدادات التنقل .أ

 خيارات اللغة .ب

 ورموزهااإلعدادات الخاصة بدرجة حرارة جوف الجهاز  .ج

 معلومات الصيانة وسجالت األخطاء  .د

 عدادات برامج الطهي .ه

 إعدادات التاريخ والوقت .و

 إعدادات السماعة ومستوى الصوت .ز

 المؤقِّت )درجة الحرارة / التشغيل / اإليقاف( .ح

 USBعمليات تنزيل البرامج من ذاكرة  .ط

 إعدادات نطاق درجة الحرارة .ي

 كانية الوصول المتعلقة بالصيانةتغيير اإلعدادات / كلمات المرور الخاصة بإم .ك

 شاشة التوقف المؤقت عن العمل .ل

 

عند االنتهاء من إعداد معين، اختر زر العودة للخلف للرجوع إلى قائمة اإلعدادات الرئيسية إلجراء 
 تغييرات أخرى.

 

 

)"حفظ"( أو " SAVEاضغط زر العودة للخلف للخروج من قائمة "اإلعدادات". يظهر توجيه للقيام إما بـ" .4

"DISCARD.تجاهل"( أي تغييرات في اإلعدادات"( " 
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 وضع التشغيل / إعدادات التنقل

 اختر رمز "وضع التشغيل/التنقل" من قائمة اإلعدادات. .1

 

 " )وضع التقديم السريع( للطهي فقط.QUICK SERVE MODEاختر " .2

 برامج طهي." )وضع التقديم الكامل( إلنشاء FULL SERVE MODEاختر "

" )الوضع اليدوي( للطهي اليدوي فقط بواسطة رمز "قبعة الطاهي" الذي MANUAL MODEاختر "

 يظهر على شاشة القائمة الرئيسية.

" )تمكين اإلعدادات( لعرض رمز "فتح القفل" على شاشة "وضع التقديم ENABLE SETTINGSاختر "

 "اإلعدادات".السريع" للسماح بالوصول إلى قائمة 

 

 مالحظة:  في حالة عرض عالمة صح خضراء، هذا يعني أن الوظيفة ذات الصلة مفعلة.

 

" )تأخير استخدام طاقة الصمام المغناطيسي اإللكتروني( MAGNETRON ENERGY DELAYاختر " .3

 لتفعيل فترة التسخين األولي بالصمام المغناطيسي اإللكتروني لجميع برامج الطهي.

 

 " )حفظ الطاقة( لتفعيل وضع السبات في حالة عدم نشاط الفرن.ENERGY SAVINGاختر "

 

 

 

 

 إعدادات اللغة

 اختر رمز "الكرة األرضية" من قائمة اإلعدادات .1

 

 اختر مربع )مربعات( االختيار الخاصة باللغة )اللغات( المطلوبة من القائمة المعروضة. .2
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 الجهاز ورموزهااإلعدادات الخاصة بدرجة حرارة جوف 

 اختر رمز "درجة الحرارة" من قائمة اإلعدادات. .1

 

يتم عرض شاشة درجة الحرارة إذا تم ضبط درجتين أو أكثر من 
 درجات حرارة الجوف فوق الحد األدنى. يمكنك اآلن:

 

 تغيير ضبط إحدى درجات الحرارة (أ

 تعديل رموز درجة الحرارة الموجودة (ب

 إضافة درجة حرارة جديدة  (ج

  تغيير وحدة القياس  (د

 

 تغيير ضبط إحدى درجات الحرارة (أ

اختر درجة الحرارة التي تريد تغييرها عن طريق النقر على القيمة أو  .1
 على رمز درجة الحرارة األحمر الموجود بجانبها.

 قم بتعديل درجة الحرارة حسبما يلزم باستخدام لوحة المفاتيح. .2

 عالمة الصح للمتابعة.اختر  .3

  

 تعديل رموز درجة الحرارة (ب

 اختر الرمز المطلوب الموجود أسفل درجة الحرارة. .1

 قم بتعديل الرمز حسبما يلزم باستخدام لوحة المفاتيح .2

 اختر عالمة الصح للمتابعة. .3

 

 

  

 إضافة درجة حرارة جديدة  (ج

أسفل باستخدام اختر خيار درجة حرارة معطاًل من الشاشة )مرر إلى  .1
 السهم إذا لزم األمر.

" )معطل( disabledاختر منطقة درجة الحرارة التي تحمل عالمة " .2

 أو اختر رمز درجة الحرارة األحمر الموجود بجانبها.

أدخل قيمة درجة حرارة باستخدام لوحة المفاتيح واختر عالمة الصح  .3
 لالستمرار.

تعيين رمز " )رمز اختياري( لOptional Labelاختر مربع " .4

 لدرجة الحرارة واختر عالمة الصح لالستمرار.

 

 

 

 

  

 تغيير وحدة قياس  (د
يمكنك تغيير وحدة قياس درجة الحرارة من مئوية إلى فهرنهايت ومن 

فهرنهايت إلى مئوية ببساطة عن طريق اختيار أو إلغاء اختيار مربع اختيار 
 الوحدة.

 



 

29 

 

 

eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 األخطاء معلومات الصيانة وسجالت 

إن وظيفة معلومات الصيانة وسجالت األخطاء ضرورية لصيانة النظام 

 .: دليل الصيانة واإلصالح3القسم وإصالحه وبالتالي فهي مغطاة في 
  

 

 عدادات برامج الطهي

 اختر رمز "اللوح ذي المشبك" لعرض قائمة بعدادات برامج الطهي. .1

 

  

 

 

الشاشة. استخدم سهمي التمرير إن عدادات الوصفة مدرجة في يمين  .2
ألعلى/ألسفل الموجودين أسفل الشاشة للتمرير وصواًل إلى الوصفة 

 المطلوبة.

 

 

  

 إضافة وصفات 

عمليات تنزيل البرامج من . انظر USBيمكن رفع الوصفات من ذاكرة 

  .USB ذاكرة

 

 إزالة وصفات
اختيار رمز سلة يمكنك إزالة إحدى الوصفات عن طريق اختيارها ثم 

 المهمالت.
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

  إعداد التاريخ والوقت

 اختر رمز "الساعة/التاريخ" من قائمة اإلعدادات لعرض خيارات اإلعداد. .1

 

  تغيير التاريخ:

 )موافق(. OK" )الشهر( وأدخل الشهر الصحيح على لوحة المفاتيح واختر MONTHاختر " .2

 

 

 )موافق(. OK" )اليوم( وأدخل اليوم الصحيح على لوحة المفاتيح واختر DAYاختر " .3

 )موافق(. OK" )السنة( وأدخل آخر رقمين صحيحين من السنة على لوحة المفاتيح واختر YEARاختر " .4

 ".MM-DD-YYلعرض الشهر أواًل ثم اليوم ثم السنة، اختر مربع االختيار "

يقدم التاريخ الصحيح الدعم لعملية الصيانة حيث إن سجالت األخطاء يتم تسجيلها باستخدام إعدادات التاريخ 
 هذه.

  الوقت: تغيير

 )موافق(. OK" )الساعة( وأدخل الساعة الصحيحة على لوحة المفاتيح واختر HOURاختر " .5

 

 

 )موافق(. OK" )الدقيقة( وأدخل الدقائق الصحيحة على لوحة المفاتيح واختر MINاختر " .6

 اختر اسم اليوم.  .7
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 إعدادات الصوت

 اختر رمز "السماعة" للوصول إلى إعدادات درجة ارتفاع الصوت والنغمة والمزيد من إعدادات الصوت.  .1

 

 قم بالتغييرات كما يلزم: .2

 

( إلى أعلى OFFاختر رمز "السماعة" لضبط مستوى ارتفاع الصوت المالئم للبيئة بدًءا من صفر ) (أ

 %(.100مستوى )

 HIGH)متوسطة( أو  MED)منخفضة( أو  LOWاختر رمز "النوتة الموسيقية" لضبط نغمة  (ب

 )عالية(.

 اختر رمز "لوحة المفاتيح" لتشغيل أو إيقاف الصوت عند الضغط على شاشة اللمس. (ج

 

 

  



 

32 

 

 

eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 إعدادات المؤقت ودرجة الحرارة

 اإلعدادات.اختر رمز "مقياس درجة الحرارة / المؤقت" من قائمة  .1

 

 " )تفعيل المؤقت( )عالمة صح خضراء(.timer enabledاختر مربع االختيار " .2

 

 اختر يوًما في األسبوع باستخدام السهمين ألعلى/ألسفل الموجودين في أسفل الشاشة. .3

" )الوقت( الفارغة )بحد أقصى خمسة في اليوم( أو امسح محتويات timeاختر أحد مربعات " .4

 " )الوقت( الموجودة بالفعل باستخدام رمز "المسح" الموجود بجانبه.timeمربعات "أحد 

 أدخل وقت البدء على لوحة المفاتيح. .5
 اضغط على عالمة الصح الخضراء للمتابعة.

 

" time" )درجة الحرارة( الفارغة المقابلة لمربع "temperatureاختر أحد مربعات " .6

" )درجة الحرارة( temperatureمحتويات أحد مربعات ")الوقت( ذي الصلة أو امسح 

 باستخدام رمز "المسح" الموجود بجانبه.

 

 أدخل درجة حرارة جوف الجهاز المطلوبة على لوحة المفاتيح. .7

 

 بداًل من ذلك:

 

 اختر "صفر" إليقاف تشغيل الحرارة. •

 اختر رمز الدائرة الحمراء إليقاف تشغيل الجهاز. •

 

 عالمة الصح الخضراء للمتابعة.اضغط على 
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 USBعمليات تنزيل البرامج بواسطة منفذ الـ

 في لوحة التحكم الموجودة.  USBقم بإيقاف تشغيل الجهاز وفتح الغطاء إلظهار منفذ الـ .1

 

 

 

 

 وقم بتشغيل الفرن. USBقم بتوصيل شريحة الذاكرة التي تعمل عبر منفذ  .2

أكبر مما ينبغي، فاستخدم كبل مهايئ تجاريًا  USBمالحظة: إذا كانت شريحة الذاكرة التي تعمل عبر منفذ 
 قياسيًا.

 

 

 " من قائمة اإلعدادات.USBاختر رمز " .3

 

مالحظة: تحقق من أن شريحة الذاكرة تحمل الرقم/الرمز الصحيح الخاص بالبرامج التي ترغب في 

 (.’autoupdate‘واحد و cbr.تحميلها على الذاكرة )ملف 

 

اختر نوع الملف الذي ستقوم بتنزيله )برامج مثبتة أم وصفات(. سيتم اآلن تنزيل الملفات بشكل  .4

مع إظهار شاشات التقدم والتأكيد الخاصة  USBتي تعمل عبر منفذ أوتوماتيكي من شريحة الذاكرة ال

 بالتحديث.

 

 

 

 

 

 سوف يمسح جميع البرامج الموجودة في ذاكرة الجهاز.  USB هام: التنزيل من شريحة ذاكرة تعمل عبر منفذ

 

يحميه لكي ال يدخل بخار الماء إلى أجزاء التحكم اإللكترونية. أثناء الطهي والتنظيف، يجب أال تكون هناك شريحة ذاكرة تعمل عبر منفذ  USBإن غطاء منفذ الـ

USB مدخلة ويجب غلق منفذ الـUSB  .بواسطة الغطاء 
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 إعدادات نطاق درجة الحرارة

 اختر رمز "نطاق درجة الحرارة". .1

 

 

 

 االختيار الخاصة بنطاق درجة الحرارة المطلوب، ويظهر ذلك بعالمة صح خضراء.اختر خانة  .2

 

مالحظة: بشكل عام، ينبغي اختيار أقل "نطاق درجة حرارة" عملي. إذا انخفضت درجة حرارة الجوف 
المحددة بمقدار أكبر من قيمة نطاق درجة الحرارة المختار، يتم إلغاء تنشيط وضع االستعداد للطهي 

درجة الحرارة إلى أن تصل درجة حرارة الجوف إلى درجة حرارة التسخين المسبق المحددة ونطاق 
 مسبًقا.

 

 

 تغيير كلمة مرور الوصول إلى اإلعدادات / الصيانة

 اختر رمز "المفتاح" لتغيير كلمات المرور الخاصة بالجهاز. .1

 

 اختر رمز "اإلعدادات" أو "الصيانة" الخاص بالجهاز. .2

 

 كلمة المرور الحالية واضغط على عالمة الصح الخضراء للتأكيد.أدخل  .3

 

 أدخل كلمة المرور الجديدة واضغط على عالمة الصح الخضراء. .4

 قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة ثم اضغط مرة أخرى على عالمة الصح الخضراء. .5
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 ضبط شاشة التوقف المؤقت عن العمل

" )مفعلة( لتشغيل شاشة التوقف المؤقت عن العمل أو إليقاف تشغيلها، واختر ENABLEDاختر مربع االختيار " .1

 " )الوقت( الموجود أدناه.timeمربع "

 

دقيقة حتى تبدأ شاشة التوقف المؤقت عن العمل. اضغط  60إلى  1أدخل فترة تأخر زمنية على لوحة المفاتيح من  .2

 على عالمة الصح الخضراء للتأكيد.

 

 تقوم شاشة التوقف المؤقت النشطة بحجب الشاشة مظهرة صورة متحركة.سوف  .3
 الستخدام شاشة اللمس، انقر على الشاشة إللغاء تنشيط شاشة التوقف المؤقت عن العمل.
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 إجراءات التبريد  .ز2

 

ي: األخطار واحتياطات 1 القسم –دليل السالمة يجب تبريد فرن الميكروويف المدمج بشكل صحيح قبل تنظيفه أو صيانته أو إصالحه. يجب أن يقرأ المستخدمون 

 ك: األخطار واحتياطات السالمة عند فصل الجهاز من الخدمة.1السالمة أثناء الصيانة واإلصالح والقسم 

 

 الجهاز:لتبريد 

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

 

 

 

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

 

 

 

دقيقة.  20تقريبًا يتم عرض تقدم عملية التبريد وتستغرق  .3

لتقليل زمن التبريد، اترك باب الجهاز مفتوًحا قلياًل أثناء 
 عملية التبريد.

 

 

` 

بمجرد اكتمال عملية التبريد، سترى شاشة "تنظيف  .4
الجوف". سيكون الفرن اآلن جاهًزا للتنظيف أو الصيانة 

 واإلصالح.

 

 التنظيف.القسم ح: إجراءات تتوفر تعليمات التنظيف في 

 

: دليل 3القسم تمت تغطية إجراءات الصيانة واإلصالح في 

 الصيانة واإلصالح. 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 إجراءات التنظيف .ح2

 مهام التنظيف اليومية

 المواد الكيميائية المنظفة اإلجراء ما الذي يجب تنظيفه؟

الكيميائية المنظفة والواقية التي تمت الموافقة المواد  نظفه بيدك باستخدام قطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية جوف الجهاز
 عليها من قبل الجهة المصنعة

المنظف الشائع الخاص باألغراض المنزلية والخاص  نظفه بيدك باستخدام قطعة قماش ناعمة خارج الجهاز
بالصلب المقاوم للصدأ أو المنظف الخاص باألسطح 

 الصلبة

الشوايات وأي ملحقات الحاويات وصفائح الخبز وأرفف 
 أخرى تستخدم للخبز

نظفها بيدك باستخدام إسفنجة ناعمة غير حاكة واشطفه بعد 
 ذلك بالماء

 المنظفات المنزلية الشائعة

 المنظفات المنزلية الشائعة نظفه من خالل المسح أو الغسيل بالماء والصابون مرشح الهواء

 : مهام التنظيف2.5جدول 

 عناصر التنظيف

 لتنظيف فرن الميكروويف المدمج وملحقاته. 2.6استخدم فقط المواد الكيميائية المنظفة المحددة في الجدول 

 االستخدام  المنتج

 Merrychefمنظف 

 

 تنظيف جوف الجهاز وبابه

 وبابهحماية جوف الجهاز  Merrychefواقي 

المنظف الشائع الخاص باألغراض المنزلية والخاص بالصلب 
 المقاوم للصدأ أو المنظف الخاص باألسطح الصلبة

 

 العناية باألسطح الخارجية لفرن الميكروويف المدمج

المنظف الشائع الخاص باألغراض المنزلية: لطيف على الجلد 
 الهيدروجيني وال رائحة لهوخاٍل من القلويات ومتعادل الرقم 

 تنظيف المكونات والملحقات والتركيبات وفقًا للتعليمات ذات الصلة

 قفازات مطاطية واقية

 

 لحماية اليدين من المواد المنظفة

 رقعة فرك من النايلون غير حاكة

 

 لتنظيف جميع األسطح والباب

 مناشف وأقمشة تنظيف

 

 لتنظيف جميع األسطح والباب

 واق للعين

 

 لحماية العينين من المواد المنظفة

 قناع يحمي من الغبار )اختياري( 

 

 للحماية من استنشاق المواد المنظفة

 : عناصر التنظيف2.6جدول  
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 تعليمات التنظيف

 

 .ز: إجراءات التبريد2القسم تأكد من أن الفرن قد تم تبريده وفقًا للتعليمات الواردة في  •

 في دليل السالمة. ط: األخطار واحتياطات السالمة أثناء التنظيف1 القسميجب أن يقرأ المستخدمون  •

 ارتِد نظارات واقية وقفازات مطاطية واقية أثناء التنظيف. •

 

 

 باستخدام أدوات حادة أو مواد حاكة قوية على أي جزء من الجهاز.ال تقم أبًدا  •

 ال تستخدم المنظفات الكاوية على أي جزء من أجزاء الجهاز أو جوفه. •

 ال تقم بحك السطح األعلى )صفيحة النفث( أو قفل الباب. •

 ال تستخدم سلك التنظيف المعدني على أي جزء من الجهاز في أي وقت. •

 منتجات التنظيف مباشرةً داخل الجوف.ال تقم برش  •

 ال تستخدم الجهاز دون وضع مرشح هواء نظيف في المكان المخصص له. •

 قائمة التدقيق الخاصة بمهام ما قبل التنظيف

 أن يتم تبريد الجهاز بطريقة صحيحة •

 عدم ترك أي طعام داخل جوف الجهاز. •

 الشوايات وأي ملحقات أخرى من جوف الجهاز.أن تتم إزالة جميع الحاويات وصفائح الخبز وأرفف  •

 عملية التنظيف

 هناك العديد من المراحل في عملية التنظيف:

 المرحلة األولى: تنظيف وتجفيف الفرن وأجزائه

 المرحلة الثانية: وضع واقي الفرن )اختياري(

 المرحلة الثالثة: تنظيف مرشح الهواء واألسطح الخارجية

 لواقي الكيميائي )في حالة وضع واقي الفرن(المرحلة الرابعة: تقسية ا
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 المرحلة األولى: تنظيف وتجفيف الفرن وأجزائه

ز(، افتح الباب 2في الفرن المبرد )انظر القسم  .1

 وأخرج صفيحة الطهي وأي ملحقات طهي أخرى.

 

قم بغسل جميع أجزاء الفرن التي تمت إزالتها  .2
قطعة بماء دافئ بالصابون. استخدم في الغسل 

 قماش نظيفة وكمية وافرة من الماء الدافئ.

 

 

استخدم فرشاة جافة إلزالة أي جزيئات طعام من  .3
بين أرضية جوف الجهاز والجزء الداخلي من 

 الباب األمامي.

 

المعتمد على إسفنجة  Merrychefقم برش منظف  .4

باستثناء السطح ونظف جميع األسطح الداخلية. 
 األعلى للجوف )صفيحة النفث( وقفل الباب

 

 
 

 ال تقم بالرش مباشرةً داخل الجوف.

 

دقائق  10للمناطق الصعبة اتركها مبللة لمدة  .5

مع ترك باب الجهاز مفتوًحا. استخدم رقعة 
 فرك غير حاكة من النايلون.

 

 ال تقم بحك األسطح. 

قم بغسل جميع األسطح باستخدام قطعة قماش  .6
نظيفة مبللة. يمكن مسح السطح األعلى للجوف 
وقفل الباب لتنظيفهما بقطعة قماش نظيفة مبللة 

 أيًضا. 

 

جفف جميع األسطح وأجزاء الفرن باستخدام قطعة  .7
 قماش نظيفة أو منشفة ورقية. 

 

 

اضغط على عالمة الصح الموجودة على شاشة  .8
 "تنظيف الجوف" لالستمرار.

ستظهر رسالة توجيهية لوضع واقي الفرن  .9
 )اختياري(.
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 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 المرحلة الثانية: وضع واقي الفرن )اختياري(

أو واٍق معتمد من  Merrychefقم برش واقي  .1

Merrychef .على إسفنجة نظيفة 

 

 

قم بتوزيع الواقي الكيميائي بلطف على جميع  .2
الداخلية، مع تجنب السطح األعلى األسطح 

 )صفيحة النفث( وقفل الباب.

 

 أعد وضع صفيحة الطهي التي تم تنظيفها وتجفيفها. .3

 

اضغط على عالمة الصح الموجودة على شاشة  .4
 "وضع واقي الفرن" لالستمرار.

 تظهر رسالة توجيهية لتنظيف مرشح الهواء. .5

 

 

 

 الهواء واألسطح الخارجيةالمرحلة الثالثة: تنظيف مرشح 

 قم بإزالة مرشح الهواء عن طريق سحبه بلطف.  .1

 

 

امسح مرشح الهواء لتنظيفه أو اغسله بالماء  .2
 والصابون.

 

 

 جفف مرشح الهواء وأعد وضعه. .3

 

 

اضغط على عالمة الصح الخضراء لتأكيد تنظيف  .4
 مرشح الهواء.

 

 يتوقف تشغيل الفرن أوتوماتيكيًا. .5

 

 األسطح الخارجية للفرن بقطعة قماش رطبة.امسح  .6
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 

 )في حالة وضع واقي الفرن(المرحلة الرابعة: تقسية الواقي الكيميائي 

 قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل/اإليقاف. .1
 

 

قم بالتسخين المسبق لجوف الجهاز. بمجرد  .2
الوصول إلى درجة حرارة التشغيل المضبوطة 

دقيقة تقريبًا لتقسية  30األمر مسبقًا، سيستغرق 

 الواقي الكيمائي.

 

يتحول لون الواقي الكيميائي إلى البني الفاتح عند  .3
 تقسيته ويصبح الفرن جاهًزا لالستخدام مرة أخرى.
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 العمليات التي تُجرى في نهاية اليوم .ط2

 إيقاف تشغيل الفرن

1. 

 

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود في أوقف تشغيل فرن الميكروويف المدمج باستخدام 
 الجهة األمامية للجهاز.

2. 

 

 اترك باب الجهاز مواربًا للسماح بخروج الرطوبة.

 مالحظة: قم بقطع الكهرباء في الموقع، قبل الفترات الطويلة من االنقطاع عن االستخدام.
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 معلومات الصيانة .ي2

 العمالءمعلومات الضمان والتواصل مع خدمة 

العمليات والتركيب وبواسطة لكي تتمكن من تقديم المطالبات بموجب الضمان على فرن الميكروويف المدمج، يجب أن يتم تركيب الجهاز بحسب التعليمات المذكورة في دليل 
 مهندس صيانة مؤهل ومن إحدى شركات الصيانة المصرح لها.

 يب أو االستخدام أو التنظيف أو استخدام المواد الكيميائية المنظفة أو الصيانة أو اإلصالح بشكل غير صحيح.ال يغطي الضمان التلف الناتج عن النصب أو الترك

 معلومات ضرورية

 :Welbiltيُرجى االحتفاظ ببيانات الجهاز التالية في متناول اليد عند التواصل مع خدمة العمالء الخاصة بشركة 

 الرقم التسلسلي لجهازك  •

 رقم الجزء إذا كنت تتصل بشأن جزء محدد في الجهاز •

 .2.5ما هو موضح في الشكل يمكن العثور على رقم الجهاز التسلسلي هذا في الجهة الخلفية للفرن على لوحة البيانات، ك

 

 يُظهر لوحة البيانات e1s: مسقط خلفي لجهاز 2.5الشكل 

 بيانات االتصال

Welbilt UK Ltd. 

Ashbourne House, The Guildway, 

Old Portsmouth Road 

Guildford, GU3 1LR 

United Kingdom 

 464900 1483 (0) 44+رقم الهاتف: 

 464905 1483 (0) 44+فاكس: ال

  www.welbilt.comو www.merrychef.comالموقع اإللكتروني: 

 

 

 .: دليل الصيانة واإلصالح3القسم لالطالع على معلومات إضافية خاصة بالصيانة واإلصالح، يرجى الرجوع إلى 

 

  

http://www.merrychef.com/
http://www.welbilt.com/
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eikon e1s 

 دليل المستخدم

 : دليل العمليات والتركيب2القسم 

 العثور على األعطال

السهل حل المشكلة  لرؤية إذا ما كان من 2.7على الرغم من بذل أقصى جهد لضمان أن الفرن الخاص بك سيستمر في تقديم مستوى عاٍل من األداء، يُرجى التحقق من الجدول 

 قبل التواصل مع وكيل الصيانة الخاص بك.
 

 الحل السبب المحتمل المشكلة

 تحقق مما إذا كان قد حدث انقطاع في التيار • الجهاز غير متصل بالطاقة • الجهاز ال يعمل وشاشة العرض فارغة

تحقق مما إذا كان مفتاح عزل البطارية مفتوًحا أو كان الجهاز  •
 بالقابس الكهربائي بالشكل الصحيح أم الموصاًل 

 تحقق مما إذا كان مفتاح تشغيل الجهاز على وضع التشغيل •

بعض وحدات التحكم الخاصة بالشاشة 
 ال تعمل

 تواصل مع مستخدم مصرح له • محاولة وصول غير مصرح بها •

 التعليمات التي يتم عرضهااتبع  • التفاصيل معروضة على الشاشة • تظهر شاشة العرض رسالة إنذار

ال يقوم الجهاز بطهي الطعام بطريقة 
 صحيحة

 الجهاز غير نظيف •

 ال يكون الطعام بدرجة الحرارة الصحيحة •

 تم اختيار برنامج معدل أو خاطئ •

 الطعام مغلف •

 تمت إزالة الطعام مبكًرا •

 نظف الجهاز •

 استخدم برنامج الطهي الصحيح •

 قم بإزالة تغليف الطعام •

مما إذا كان قد تم اتباع جميع مراحل الطهي بشكل تحقق  •
 صحيح

 تم عرض رسالة إنذار • لم ينتِه الجهاز من الطهي

 باب الجهاز مفتوح •

 ال يوجد مرشح هواء أو تم تثبيته بشكل خاطئ •

 تم تسخين الجهاز بشكل مفرط •

 أغلق باب الجهاز •

 قم بإعادة تثبيت مرشح الهواء •

 دع الجهاز يبرد •

كانت هناك أي عوائق وقم بإزالتها من حول منافذ تحقق مما إذا  •
 إخراج الهواء

 الحظ رمز الخطأ وتواصل مع وكيل الخدمة الخاص بك • تعطل الجهاز • تظهر شاشة العرض رمز خطأ

 : إرشادات العثور على األعطال2.7جدول 

 

 .: دليل الصيانة واإلصالح3القسم لالطالع على معلومات إضافية خاصة بالصيانة واإلصالح، يرجى الرجوع إلى 



  

 

Welbilt UK Limited, Ashbourne House, The Guildway, Old Portsmouth Rd, Guildford GU3 1LR, United Kingdom  

 www.welbilt.uk؛ 464905 1483 (0) 44+: فاكس: 900 464 1483 44+

 

 

 

 

هي واحدة من أكبر مصنعي وموردي أجهزة فن الطهي المتخصصة. نقدم لعمالئنا وسائل تكنولوجية موفرة للطاقة وموثوقة ورائدة في  Welbiltإن شركة 

 األسواق من مصدر وحيد.

 

 www.welbilt.comوالعالمات التجارية للشركة، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على  Welbiltإذا أردت معرفة المزيد عن 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 فرن ميكروويف مدمج
 

 
 
 


