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AR شواية متصلة متعددة االستخدامات
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
أو األشخاص عديمي  ■ العقلية  أو  الجسدية  اإلعاقات  فما فوق واألشخاص ذوي   يمكن لألطفال في عمر 8 سنوات 

الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة 
آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يجب عدم قيام األطفال بإجراءات التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم إال إذا كانوا 
أكبر من 8 سنوات وخاضعين للمراقبة. حافظي على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيًدا عن متناول األطفال الذين تقل 

أعمارهم عن 8 سنوات. يتعين عدم لعب األطفال بهذا الجهاز.
 قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكدي أن التفاصيل الفنية المذكورة على ملصق تصنيف الجهاز تتطابق مع  ■

الجهد الكهربائي للمقبس الذي ستصلي الجهاز به. 
 ال توصلي الجهاز إال بمأخذ مؤرض بشكل مناسب.  ■

تنبيه:
هذا الجهاز غير مصمم ليتم التحكم فيه باستخدام جهاز مبرمج أو مفتاح مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.

 هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص لالستعمال في أماكن مثل: ■
–  مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  

–  غرف االستراحات أو الفنادق ومناطق المعيشة األخرى;  
–  المزارع;  

–  فنادق المبيت اإلفطار؛  
 ال تستعملي الجهاز في بيئة صناعية أو في الهواء الطلق أو ألغراض أخرى بخالف تلك المخصص لها.  ■
 ال تضعي الجهاز على عتبات النوافذ أو ألواح تصريف حوض المطبخ أو األسطح غير المستقرة. ضع الغالية دائًما  ■

على سطح مستقر وجاف.
 ال تضعي الجهاز على فرن كهرباء أو غاز أو في المناطق المجاورة له، وال تضعيه على مقربة من لهب مكشوف  ■

أو أجهزة تصدر الحرارة. 
 لمنع أي إصابة محتملة بسبب الصدمات الكهربائية، تجنبي غمر أي جزء من الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.  ■
 ال تستعملي الجهاز دون علبة التنقيط الجانبية ودون تركيب ألواح الشواية/الصينية. ■
 أثناء التشغيل، يجب أن تكون هناك مساحة كافية لدوران الهواء فوق الجهاز وحول كافة جوانبه. ال تستخدمي الجهاز  ■

بالقرب من مواد قابلة لالشتعال مثل الستائر أو مناشف المطبخ وما إلى ذلك. 

تنبيه: السطح الساخن

 تكون درجة حرارة األسطح القريبة أعلى في حالة كون الجهاز في وضع التشغيل. احذري عدم لمس الهيكل الخارجي  ■
الساخن أو سطح ألواح الشواية. استخدمي المقبض للفتح المائل للوح الصينية العلوي.

 احرصي دائًما على إيقاف الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عند تركه دون إشراف وبعد االنتهاء من استعماله  ■
وقبل نقله. 

 اتركي الجهاز حتى تنخفض درجة حرارته قبل نقله أو تنظيفه أو تخزينه. ■
 قومي بتنظيف سطح ألواح الشواء بعد كل استعمال، كما هو موضح في فصل الصيانة والتنظيف. ■
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 قومي بفصل السلك الكهربائي من مقبس الكهرباء عن طريق سحب القابس، تجنب سحب السلك. وإال، قد يؤدي ذلك  ■
إلى تلف السلك أو المقبس.

 تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة، ومن أنه ال يالمس سطًحا ساخًنا.  ■
 في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب إصالحه في مركز صيانة معتمد لمنع تسببه في وضع خطر. يحظر استخدام  ■

الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالًفا. 
 لتجنب خطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، تجنب إصالح الجهاز أو إجراء أي تعديالت عليه بنفسك. قم بإجراء  ■

جميع اإلصالحات أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية 
الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.
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AR شواية متصلة متعددة االستخدامات 
دليل المستخدم

ال ■  األجهزة.  من  مماثلة  أنواع  باستخدام  بالفعل  دراية  على  كنت  لو  حتى  بدقة،  المستخدم  دليل  قراءة  يرجى  الجهاز،  هذا  استخدام   قبل 
بسهولة  استرجاعه  يمكن  بحيث  آمن  في مكان  المستخدم  بدليل  احتفظي  المستخدم.  دليل  في  الموضحة  للطريقة  وفًقا  إال  الجهاز  تستخدمي 

الستخدامه في المستقبل.
 نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية ■ 

القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. في حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

وصف الشواية التالمسية
زر تحرير لوح الصينية العلوي   A1
لوح صينية علوي قابل للخلع    A2
لوح صينية سفلي قابل للخلع   A3

زر تحرير لوح الشواية السفلي   A4
صينية تنقيط قابلة للخلع  A5

مؤقت لمدة 30 دقيقة  A6
مقبض للحمل والفتح المائل للوح العلوي   A7

غطاء لوح الصينية العلوي   A8
القفل الزالج لقفل وفتح ألواح الشواية وضبط ارتفاع لوحة الصينية العلوي.   A9

زر تحرير القفل المفصلي للوح العلوي   A10
مؤشر ضبط الموقت   A11

مؤشر سخونة ألواح الشواية   A12
قرص التحكم في درجة الحرارة بنطاق يتراوح من 80–240 درجة مئوية  A13

وحدة القاعدة  A14
مساحة تخزين لسلك الطاقة  A15

مكشطة   A16

خلع ألواح الشواية وربطها
 قبل خلع ألواح الشواية أو ربطها، تحققي من إيقاف تشغيل الشواية، وفصلها من مقبس الكهرباء وتبريدها.■ 
 ■ A2 للفتح المائل للوح العلوي A7 للوضع »فتح«، واستخدام المقبض A9 لربط ألواح الشواية أو ربطها، من الضروري أن تزلق القفل 

للوضع الرأسي. 
 لخلع اللوح العلوي A2، استخدمي يًدا واحدة للدفع باستمرار على الزر A1، واألخرى لخلع اللوح A2. بعد خلعه، قومي بتحرير الزر ■ 

A3. بعد خلعه، قومي  اللوح  A4، واألخرى لخلع  الزر  باستمرار على  للدفع  يًدا واحدة  A3، استخدمي  السفلي  الشواية  A1. لخلع لوح 
.A4 بتحرير الزر

A2 في ■  للوح  الخلفي  الجزء  الموجودة في  الرافضة  القطع  العلوي A8 بحيث تنزلق  الغطاء  A2 في  العلوي  اللوح  بإدخال   للربط، قومي 
العالمات الموجودة في الجزء الخلفي للغطاء A8. ثم قومي بدفع اللوح A2 تجاه الغطاء A8، بحيث تنزلق العروة الموجودة تحت لوح الشواية 

A2 في الثقب الموجود في الغطاء A8. قومي بربط اللوح السفلي A3 في وحدة القاعدة A14 بنفس الطريقة. 

القفل وفتح ألواح الشواية وضبط ارتفاع لوح الصينية العلوي
 عند إمالة لوح الصينية العلوي A2 ألسفل على لوح الشواية السفلي A3 وضبط القفل A9 على الوضع »قفل«، يتم قفل ألواح الشواية مًعا. ■ 

يهدف هذا اإلعداد إلى حمل الشواية في الوضع الرأسي وتخزينها في الوضع العمودي. 
حتى ■  مائالً   A2 العلوي  الشواية  لوح  فتح  يمكن  الوضع »فتح«. حينها  إلى   A9 القفل  بتحريك  قومي   ،A2 العلوية  الصينية  لوح   لتحرير 

النهاية إلى الوضع الرأسي. 
 يعمل ضبط القفل المنزلق A9 على الوضع 1 إلى 5 على تعديل ارتفاع لوح الصينية العلوي A2، أي المسافة من لوح الصينية العلوي ■ 

A2 من لوح الشواية السفلي A3. يكون ضبط االرتفاع مناسًبا لشوي السمك والهمبرجر والخضروات وسندويشات الخبز المحمص وطهي 
األطعمة اللذيذة األخرى حيث ال ُيحبذ أن يضغط لوح الصينية العلوي A2 األطعمة بثقله. عند تحديد االرتفاع، من الضروري رفع لوح 

.A7 وتثبيته، استخدم المقبض A2 لرفع لوح الصينية .A3 وتثبيته فوق لوح الشواية السفليA2 الصينية العلوي
 للفتح المائل للوح الصينية العلوي A2 بحيث يكون مستوى مع حاجز الشواية السفلي A3، اضغطي باستمرار على الزر A10 مع الفتح ■ 

المائل في نفس الوقت للوح الصينية العلوي A2 بحيث يوضع المقبض A7 على الطاولة أو الجزء العلوي من المطبخ. وهذا سيضاعف منطقة 
.A10 قم بتحرير الزر ،A2 الشوي. بعد الفتح المائل للوح الصينية العلوي

الطبقة خارجية غير الالصقة على ألواح الشواية
نك هذه الطبقة الخارجية من إعداد الوجبات الصحية مع ■   تحتوي ألواح الشوي بالشواية التالمسية على طبقة سطحية خاصة غير الصقة. ُتمكَّ

استخدام كمية أقل من الدهون أو الزيت. 
 لوضع الطعام على الشواية أو إزالته، ال تستخدمي سوى أدوات مطبخ خشبية أو بالستيكية أو سيليكون مقاومة للحرارة. ■ 
 ال تستخدمي أدوات المطبخ المعدنية أو الحادة وال تقطعين الطعام على لوح الشواية مباشرة. ال تتحمل جهة التصنيع أية مسؤولية عن األضرار ■ 

التي تلحق بالطبقة الخارجية نتيجة استخدام األدوات الحادة أو أدوات مطبخ معدنية.
 يؤثر أي تغير في لون سطح ألواح الشواية على المظهر فقط، وليس على العمل.■ 

قبل االستخدام ألول مرة
العالمات ■  ذلك  في  بما  الترويجية  المواد  وإزالة جميع  والتغليف  التعبئة  مواد  من  التالمسية  الشواية  برفع  قومي  مرة،  االستخدام ألول   قبل 

ألواح الشواية/الصينية. قومي بمسح لوح الصينية A2 ولوح الشواية A3 بقطعة قماش مبللة نظيفة ثم امسحيها لتجفيفها.  الموجودة على 
خذي صينية التنقيط القابلة للخلع A5 واغسليها في ماء دافئ باستخدام منظفات مطبخ محايدة. ثم اشطفيها تحت مياه جارية نظيفة وجففيها 

وضعيها في مكانها. 
 اغسلي المكشطة A16 في ماء دافئ باستخدام منظفات مطبخ محايدة. ثم باشري شطفها تحت مياه جارية نظيفة ثم جففها عبر المسح.■ 
الرف ■  الصحون )في  في غسالة   A16 A5 والمكشطة  القابلة لإلزالة  التنقيط  A2 وA3 وصينية  الصينية/الشواية   كما يمكن غسل لوحي 

العلوي(.
 تجنبي شطف الجهاز أو سلك الطاقة أو غمرهم في الماء أو أية سوائل أخرى على اإلطالق. ■ 
 قبل االستخدام ألول مرة، قومي بتشغيل الشواية فارغة لمدة 10 دقائق مع ضبط قرص التحكم في درجة الحرارة A13 على أقصى درجة ■ 

حرارة للشواية. ثم قومي بإطفاء الشواية، وافصليها من مقبس الطاقة واتركيها لتبرد.

مالحظة: 
عند أول تشغيل، يمكن أن تنبعث كمية صغيرة من الدخان. يعتبر هذا األمر طبيعي جًدا.

استخدام الشواية التالمسية
 ■.A3و A2 قبل كل استخدام، نوصي بوضع طبقة رقيقة من زيت الطهي عالي الحرارة على ألواح الصينية/الشواية 
الصينية/الشواية  ■  ألواح  أن  ومن   A14 القاعدة  في وحدة  بشكل مالئم  النهاية  A5 مدرجة حتى  للخلع  القابلة  التنقيط  أن صينية   تحققي من 

A2 وA3 مركبة في مكانها. تأكدي من أن المؤقت وقرص التحكم في درجة الحرارة مضبوطان على الوضع إيقاف التشغيل، ووصلي 
الشواية بمقبس الكهرباء.

 إذا تم إقفال ألواح الصينية/الشواية مًعا, فقم بتحريريها عن طريق ضبط القفل A9 على الوضع »فتح«. اترك الشواية لتسخن عن طريق ضبط ■ 
المؤقت A6 على 5 دقائق وقرص التحكم في درجة الحرارة A13 على الوضع 4 - »سفع« )أقصى درجة حرارة(. للتسخين بصورة أسرع، 

اتركي لوح الصينية A2 مائالً لألسفل عندما يتم ضبط المؤقت A6، سوف يضيء المؤشر A11. تتم اإلشارة إلى تسخين ألواح الشواية إلى 
درجة الحرارة المحددة عن طريق المؤشر A12. في نهاية الوقت المحدد سيصدر صوت مسموع عن الجهاز وسيتوقف تلقائياً. سوف ينطفئ 

المؤشر A11 وسيتوقف المؤشر A12 عن التشغيل نهائًيا.
 بعد وصول ألواح الشواية إلى السخونة المحددة مسبًقا، اضبط الوقت المطلوب باستخدام المؤقت A6، واضبط قرص التحكم في درجة الحرارة ■ 

A13 بحسب نوع الطعام الذي ترغب في شيه. يمكن ضبط المؤقت A6 على فترات متقطعة تبلغ 5 دقائق في حدود 0-30 دقيقة. يمكن 
استخدام قرص التحكم في درجة الحرارة A13 لتحديد أربعة مستويات مختلفة لدرجات الحرارة.

درجة الحرارة إعدادات قرص التحكم في درجة الحرارة
إيقاف التشغيل 0

80–120 درجة مئوية 1 - "منخفض" )درجة حرارة منخفضة(
120–160 درجة مئوية 2 - "متوسطة" )درجة حرارة متوسطة(
160–200 درجة مئوية 3 - "مرتفعة" )درجة حرارة مرتفعة(
200–240 درجة مئوية 4 - "سفع" )أقصى درجة حرارة(

 يعد المؤقت A6 عًدا تنازلًيا إلى الوقت المحدد ويعرض قرص التحكم في درجة الحرارة A13 مستوى درجة الحرارة المحددة. ويمكن ■ 
تعديل درجة الحرارة بحسب الطلب أثناء الشواء. 

الشواء مع إمالة اللوح العلوي
أو ■  الخضروات  أو  اللحم  اللوح. ضعي  إلمالة   A7 المقبض  استخدم  عمودي.  وضع  في  يكون  بحيث   A2 العلوي  للوح  المائل  بالفتح   قم 

 .A2 إلمالة اللوح العلوي A7 استخدم المقبض .A3 السندويتشات أو األطعمة األخرى التي ترغب في شويها أو خبزها على اللوح السفلي
تحققي بانتظام من حالة الوجبة أثناء الشي. إذا كنت ال ترغبين في غسل اللوح العلوي A2 لتضعيه على الطعام، فقومي بضبط ارتفاعه كما 

هو موضح في الفصل القفل وفتح ألواح الشواية وضبط ارتفاع لوح الصينية العلوي

الشوي على شواية مفتوحة
 يتيح التصميم الفريد للشواية التالمسية استخدام كل سطوح الشواية في نفس الوقت. قومي بالفتح المائل للوح الصينية العلوي A2 بحيث يكون ■ 

مستوى مع لوح الشواية السفلي A3 كما هو موضح في الفصل القفل وفتح ألواح الشواية وضبط ارتفاع لوح الصينية العلوي.
 ضعي اللحوم أو الخضروات أو المواد الغذائية األخرى المناسبة للشوي على ألواح الشواية. قومي بتقليب األطعمة حسب الحاجة أثناء الشوي.■ 

مالحظة: 
يضيء مؤشر سخونة لوح الشواية A12 وينطفئ بشكل متقطع أثناء التشغيل. وهذا يدل على استمرار الحفاظ على درجة الحرارة 

المحددة.

تلقائياً. سوف ينطفئ المؤشر A11 وسيتوقف المؤشر A12 عن ■   في نهاية الوقت المحدد سيصدر صوت مسموع عن الجهاز وسيتوقف 
التشغيل نهائًيا. اضبط قرص التحكم في درجة الحرارة A13 على الوضع 0 )إيقاف التشغيل(.

 قومي بإزالة الطعام المطبوخ عن لوح الشواية. لهذا الغرض، استخدمي أدوات مطبخ مقاومة للحرارة من الخشب أو السيليكون أو أواني ■ 
البالستيك. وال تستخدمي ملقط معدني أو مالعق معدنية أو سكاكين أو غيرها من أدوات المطبخ المعدنية الحادة. قد يؤدي هذا إلى تلف الطبقة 

الخارجية غير الالصقة أللواح الشواية.
 بعد االنتهاء من استعمال الجهاز، تأكدي من أن المؤقت وقرص التحكم في درجة الحرارة على الوضع 0 )إيقاف التشغيل( وأن سلك الطاقة ■ 

مفصول من مقبس الطاقة. اترك الشواية لتبرد قبل التعامل معها مرة أخرى بأي شكل من األشكال.

نصائح لشوي اللحوم
 لتحقيق أفضل النتائج، قومي بقطع اللحم إلى شرائح بالسمك الذي يسمح للوح الصينية بالمكوث عليها عندما تميل إلى أسفل.■ 
 ال نوصي باستخدام الشواية اللمسية لشوي لحوم تحتوي على عظام سميكة، مثل شرائح اللحم التي تحتوي على عظام. ■ 
ال تضعي الملح على اللحم قبل الشواء. هذا من شأنه أن يؤدي إلى جعل اللحوم عسيرة المضغ وجافة.■ 
 قبل شوي اللحم المتبل، ضعيه على مناشف ورقية إلزالة الماء المالح الزائد. يحتوي بعض الماء المالح على نسبة عالية من السكر، والتي ■ 

قد تسفع ألواح الشواية.
لتجنب اعتصار العصائر، تجنبي ثقب اللحوم بسكين أو شوكة. وإال ستكون اللحوم عسيرة المضغ وجافة.■ 
ال تقومي بتجفيف اللحوم عن طريق شويها لفترة طويلة للغاية.■ 
تأكدي دائًما من طهي لحوم الدجاج بعناية.■ 
عند االنتهاء من شوي اللحوم، قومي بتتبيلها بالملح أو غيرها من التوابل.■ 
ال يتعين عليك عمل ثقوب في النقانق قبل طهيها وذلك لشويها.■ 

إعدادات درجة الحرارة والوقت الموصى بها
(يولعلا حوللا ةلامإ عم) يوشلا تقو ةرارحلا ةجرد يف مكحتلا صرق تادادعإ ماعطلا عون

يرقبلا محللا
)ةطسوتم( قئاقد 4

)اًديج ةخوبطم( قئاقد 6-–5
 • يرقبلا محللا ةرصاخ – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم

قئاقد 5-8  • ةعيرس ةبجو لكش ىلع محل ةحيرش – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم
قئاقد 8-10  • رجربماه – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم

ىرخألا موحللا عاونأ
قئاقد 4-6  • يدلبلا محللا ةرصاخ نم ةريغص ةعطق – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم
قئاقد 7-8  • )سليزتينش( حئارش – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم

قئاقد 9-10  • يدلبلا محللا ةبقر نم حئارش – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم
نأضلا

قئاقد 6  • ةرصاخلا – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم
قئاقد 8  • حئارش – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم
قئاقد 8  • نأض قاس نم محل حئارش – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم

جاجدلا
اًديج اهيهط متي ىتح ،رثكأ وأ قئاقد 6  • ردصلا حئارش – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم

متي ىتح ،رثكأ وأ قئاقد 5- 4 
اًديج اهيهط

 • ذخفلا حئارش – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم

قجسلا / قناقنلا
قئاقد 5-6  • ةعيفر – 2 )ةطسوتم ةرارح ةجرد( ةطسوتم
قئاقد 7-8  • ةكيمس – 2 )ةطسوتم ةرارح ةجرد( ةطسوتم

ةيرحبلا تالوكأملا
قئاقد 8-10  • دلجلا ةعوزنم كمس حئارش – 4 )ةرارح ةجرد ىصقأ( عفس

قئاقد 10-12  • دلجلاب كمس حئارش – 4 )ةرارح ةجرد ىصقأ( عفس
قئاقد 8  • )فظنم( طوبطخأ – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم
قئاقد 5  • يربمج – 3 )ةعفترم ةرارح ةجرد( ةعفترم

قئاقد 5-6 ةكعكلا وأ ةريطشلا – 2 )ةطسوتم ةرارح ةجرد( ةطسوتم
مس 2 كمسب ةعطقم ةكيمس راضخ حئارش

قئاقد 8-10   • ناجنذابلا – 2 )ةطسوتم ةرارح ةجرد( ةطسوتم
قئاقد 8-10   • يفيصلا عرقلا – 2 )ةطسوتم ةرارح ةجرد( ةطسوتم
قئاقد 8-10   • ةولحلا اطاطبلا – 2 )ةطسوتم ةرارح ةجرد( ةطسوتم

مالحظة: 
أو  اللحم  لسمك شرائح  تبًعا  تختلف  وقد  فقط كمرجع  أعاله  إليها  المشار   A13 الحرارة  درجة  في  التحكم  إعدادات قرص  تعمل 

حجم المواد الغذائية.
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الصيانة والتنظيف
 قبل تنظيف الشواية، تأكدي دائًما من إطفائها وفصلها من مقبس الطاقة وأنها قد بردت. ■ 
 قومي بتنظيف سطح ألواح الشواية بعد كل استعمال لمنع تكوين طبقات بقايا الطعام المتفحمة.■ 
 أوالً استخدم المكشطة A16 لتنظيف بقايا الطعام من لوح الشواية المضلع A3. ثم قومي بتنظيف ألواح الشواية A2 وA3 باستخدام نسيج ■ 

نعام ومبلل. إذا لم تستطيِع إزالة بقايا الطعام المتفحمة، على سبيل المثال، من اللحم المتبل ووضع محلول مياه ضعيف ومنظفات مطبخ محايدة. 
بعد وضع منظفات المطبخ، قومي بمسح ألواح الشواية بعناية بقطعة قماش مبللة نظيفة.

مالحظة: 
سيكون من األسهل تنظيف لوحي الشواية A2 وA3 وهي ما زالت دافئة.

 بعد كل استخدام، اشطفي صينية التنقيط A5 واغسليها في ماء دافئ مع منظف صحون محايد. ثم قومي بشطفها بماء نظيف وجاف وضعيها ■ 
مجدًدا على الجانب السفلي للشواية.

 اغسلي المكشطة A16 في ماء دافئ باستخدام منظفات مطبخ محايدة. ثم باشري شطفها تحت مياه جارية نظيفة ثم جففها عبر المسح.■ 
الرف ■  الصحون )في  في غسالة   A16 A5 والمكشطة  القابلة لإلزالة  التنقيط  A2 وA3 وصينية  الصينية/الشواية   كما يمكن غسل لوحي 

العلوي(.
 لتنظيف السطح الخارجي، استخدمي قطعة قماش جافة أو مبللة قليالً ثم امسحي سطح الشواية حتى تجف.■ 
 لتنظيف الشواية التالمسية وأجزائها، تجنبي استخدام الصوف الفوالذي أو مواد التنظيف الكاشطة أو البترولية أو خالفه، تجنبي شطف الجهاز ■ 

أو سلك الطاقة أو غمرهم في الماء أو أية سوائل أخرى على اإلطالق. 

التخزين
 عندما تبرد ألواح الشواية التالمسية، قومي بإمالة لوح الصينية العلوي A2 إلى أسفل على لوح الشواية السفلي A3 واقفلها مًعا عن طريق ■ 

تحريك القفل A9 إلى الوضع »قفل«. قم بلف سلك الطاقة في مساحة التخزين A15 بالجزء السفلي من الشواية. قومي بتخزين الشواية في 
مكان نظيف وجاف بعيًدا عن متناول األطفال. 

المواصفات الفنية
الفولتية الُمقّدرة ....................................................................................................................... 220 – 240 فولت
................................................................................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
..................................................................................................................... 2000 واط المدخالت المقدرة للطاقة 

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح التخلص من المنتجات اإللكترونية والكهربائية 
للبلدية. لكي تتخلصي من هذه األجهزة أو تجدديها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، يجب أن  العامة  في المخلفات 
تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية األخرى 

إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.
فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وكذلك في الوقاية من اآلثار 
السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي 

إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.
وفًقا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي
هذا الرمز ساري في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على 

المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة به.


