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زبوننا العزيز،

شكرا على إختيارك لنا و على إقتنائك الحدى منتجاتنا.
النصائح  أدناه ما هي اال بعض االرشادات و  المدرجة  التنبيهات  و إحتياطات السالمة و 
لسالمتك و سالمة االخرين. كما ان هذه المعلومات تمثل وسيلة و وسيط مهم لمعرفة كافة 

وظائف و إستعماالت المنتوج.
و لذا نرجوا منك الحفاظ على هذا الكتيب، فهو من الممكن ان يكون مفيد حتى بالمستقبل 

سواًء لك او لالخرين في حالة ظهور شك أثناء إستعمال الجهاز و االنتفاع من وظائفه.

التي ُصنع من أجلها، أال و هي  في نطاق االستعماالت  أن يتم إستعمال الجهاز حصرياُ 
طبخ االطعمة. و لذا اي نوع من االستعماالت االخرى تعتبر غير مناسبة و عليه خطيرة.

و بناًء على هذا فان الشركة المصنعة ال تتحمل اي مسؤولية في حالة حدوث اي ضرر 
ينتج عن إستعمال غير مناسب او غير صحيح او غير قانوني للجهاز.
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احتياطات وتوصيات السالمة بالغة األهمية

لألهمية: الجهاز ُمصمم وُمصنع خصيًصا ألغراض طهي األطعمة المنزلية فقط, وغير صالح 
ألي استخدامات غير منزلية، لذا يحظر استخدامه في أعمال تجارية.

أو  التجارية  أو  التجارية  شبه  البيئة  مثل  منزلية  غير  بيئة  في  الجهاز  استخدام  حالة  في 
المزدحمة بالجمهور, فال يسري ضمانه ويعد الغًيا.

ُيرجى قراءة التعليمات بعناية بالغة قبل تركيب الجهاز واستخدامه.

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقا للمعايير المعمول بها في منتجات الطهي المنزلية ويفي 	 
بجميع متطلبات السالمة الواردة في هذا الدليل، بما في ذلك متطلبات درجات حرارة السطح.

بعض األشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد قد يكون لديهم إحساس بدرجة الحرارة أكثر 	 
وضوحا مع بعض المكونات على الرغم من أن هذه األجزاء تكون ضمن الحدود المسموح 

بها من قبل المعايير.
كما تعتمد السالمة الكاملة للجهاز أيضا على االستخدام الصحيح، ولذلك نوصي دائما بإيالء 	 

اهتمام شديد أثناء استخدام المنتج، وخاصة في وجود األطفال.
بعد إخراج الجهاز من الغالف، افحصه لتتأكد من سالمته.	 
وفي حالة االرتياب في سالمة الجهاز، ال تستخدمه واستشر المورد أو الفنِّي المحترف مهنًيا قبل 	 

تركيبه أو استخدامه.
 	 – البوليسترين  رغوة  ألواح   – البالستيكية  العبوات  )أي  والتغليف  التعبئة  عناصر  ترك  يحذر 

المسامير – أشرطة التغليف – غير ذلك( في متناول األطفال؛ إذ قد ُتسبب إصابات بالغة.
تأتي بعض األجهزة مزودة بشاشة حماية لتغليف األجزاء المصنوعة من الفوالذ واأللومومنيوم. 	 

يجب إزالة شاشة الحماية قبل استخدام الجهاز. 
تنبيه: ُيوصى بارتداء مالبس وقائية مناسبة / قفازات عند التعامل مع الجهاز أو تنظيفه.	 
ال تحاول تعديل الخصائص الفنية للجهاز لتجنب المخاطر التي قد تحدث عند استخدامه. ال يتحمل 	 

الصانع أية مسؤولية تجاه أية أضرار ناتجة عن عدم االلتزام بهذا الشرط.
ل الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم مستقل عن ُبعد.	  ال ُتشغِّ
ال ُتشرع في أعمال تنظيف أو صيانة الجهاز دون فصله من مصدر التيار الكهربائي أوالً.	 
ال تستخدم أجهزة التنظيف التي تعمل بالبخار ألن الرطوبة قد تتخلل إلى الجهاز, وتجعله غير آمن 	 

االستخدام.
ال تلمس الجهاز بأيٍد )أو قدم( مبللة أو رطبة.	 
ال تستخدم الجهاز وأنت حافي القدمين.	 
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إذا قررَت عدم استخدام الجهاز بعد اآلن )أو قررت استبداله بطراز آخر(، ُيوصى- قبل التخلص منه 	 
- بإيقاف تشغيله بطريقة سليمة، وذلك وفًقا ألنظمة الحماية الصحية والبيئية، وضمان إبطال التأثيرات 
الذين قد يعبثون باألجهزة غير  بالنسبة لألطفال  المحتملة لجميع األجزاء الخطرة وخاصة  الضارة 

المستعملة.
ُتعد مكونات الجهاز المختلفة قابلة إلعادة التدوير. لذا، تخلص منها وفًقا للوائح المعمول بها في دولتك. 	 

في حالة ضرورة تفكيك الجهاز، قم بإزالة شريط التوصيل الكهربائي.
 	.OFF بعد استخدام الجهاز، تأكد أن األزرار التحكم في وضع إيقاف
يجب ابتعاد األطفال أقل من 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.	 
قد يستخدم الجهاز أطفال من عمر 8 سنوات فأكثر، واألشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو 	 

الذهنية المنخفضة، أو من تنقصه الخبرة أو المعرفة إذا خضعوا لإلشراف أو حصلوا على توجيهات 
وإرشادات حول كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة, وفهم األخطار الناتجة عن سوء االستخدام. يحظر 

عبث األطفال بالجهاز، ويحظر عليهم القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف ورقابة. 
ال يتحمل الصانع أية مسؤولية تجاه تعرض المستخدم لضرٍر أو تلف الجهاز نتيجة سوء استخدام أو 	 

استخدام غير صحيح.
تحذير: عند االستخدام، يصبح الجهاز وأجزاؤه ساخًنا، ويظل كذلك لبعض الوقت بعد االستخدام.	 

تجنب مالمسة عناصر توليد الحرارة الموجودة على صفيحة التسخين. – 
لتجنُّب الحروق والحرق بسائل مغلي، يجب إبعاد األطفال صغار السّن.– 

تأكد أن األسالك الكهربائية التي تتصل باألجهزة األخرى الواقعة بالقرب من سطح الموقد بعيدة عن 	 
صفيحة التسخين. 

تحذير: قد يؤدي عدم اإلشراف على الطهي فوق صفيحة التسخين - ألطعمة تحتوي على دهون أو 	 
زيوت - إلى مخاطر، وقد يتسبب ذلك في اندالع حريق. في هذه الحالة، يحظر إطفاء الحريق بالماء, 

ولكن يجب إيقاف تشغيل الجهاز ثم تغطية ألسنة اللهب بغطاء أو بطانية إخماد الحريق.
تحذير: مخاطر الحريق: ال تحتفظ بمواد على أسطح الطهي.	 
ال تضع أواني الطهي الفارغة أو تتركها على صفيحة التسخين المصنوعة من السيراميك الزجاجي.	 
ال تسمح بسقوط األجسام الثقيلة أو الحادة على صفيحة التسخين المصنوعة من السيراميك الزجاجي.	 
ال تخدش صفيحة التسخين بأجسام حادة، وال تستخدم صفيحة التسخين بمثابة سطح لمزاولة أعمال أخرى.	 
تحذير: عند تركيب الجهاز بطريقة صحيحة، يصبح متوافًقا مع جميع اشتراطات األمان والسالمة 	 

المنصوص عليها لهذه الفئة من المنتجات، ولكن يجب توخي الحذر تجاه أسفل الجهاز ألن هذه 
المنطقة غير ُمصممة أو مخصصة للمس وقد تحتوي على حواف أو نهايات حادة أو خشنة قد 

تتسبب في إحداث إصابات للمستخدم.
تنبيه: يجب أن تخضع عملية الطهي لإلشراف. يجب أن تخضع عملية الطهي القصيرة لإلشراف 	 

المستمر.
لتفادي 	  فقط  المعتمد  الخدمة  وكيل  قبل  من  استبداله  يجب  الكهربي،  اإلمداد  كبل  تلف  حالة  في 

التعرض للخطر.



5

إذا لم يكن الجهاز مزوًدا بكابل إمداد أو قابس أو بوسائل أخرى لفصل إمداد التيار الذي له	 
فصل للمالمس على جميع األقطاب والذي يوفر فصال كامال تحت ظروف الفلطية الزائدة	 
من الدرجة الثالثة، فهذا يعني أن وسائل الفصل يجب إدراجها في األسالك الثابتة وفًقا لقواعد	 
توصيل األسالك.	 
تحذير: يصبح الجهاز واألجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء االستخدام.	 
يجب توخى االنتباه لتجنب مالمسة العناصر الساخنة.	 
يجب إبعاد األطفال الذين هم دون سن 8 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.	 
تحذير: استخدم واقيات الموقد السطحي فقط المصممة من قبل الشركة المصنعة لجهاز الطهي	 
أو المشار إليها من قبل الشركة المصنعة للجهاز في تعليمات االستخدام على النحو المناسب	 
أو واقيات موقد السطح المدمجة في الجهاز. استخدام واقيات غير مناسبة للموقد السطحي	 
يمكن أن يسبب حوادث.	 
صفائح التسخين الحثي:	 

على –  المعدنية  واألغطية  والمالعق  والشوك  السكاكين  مثل  المعدنية  األجسام  وضع  تجنب 
سطح صفيحة التسخين ألنها قد تكتسب سخونة.

الطبخ –  أدوات  استخدام  ُيفضل  المغارف(.  )مثل  المعدنية  الطبخ  أدوات  استخدام  تجنب 
البالستيكية أو الخشبية.

ُيرجى استخدام أواني الطهي ذات األحجام الموصى بها )ُيرجى األخذ بعين االعتبار الحد – 
المنطقة  من  حجًما  األصغر  األواني  استخدام  ُيفضل  ال  اإلناء(.  لقطر  به  المسموح  األدنى 

المخصصة للطهي، ويجب وضع األواني في منتصف المنطقة الُمخصصة للطهي.
تجنب استخدام أواني الطهي المعيبة أو األواني التي بها انحناءات من األسفل.– 
ُيرجى استخدام األواني المشار إليها بأنها مناسبة للطهي على األلواح.– 
و 10 –  بين 5  تتراوح  مسافة  بالوقوف على  الكهرومغناطيسي  المجال  االبتعاد عن  ُيرجى 

الخلفية  المناطق  استخدام  ُيرجى  أمكن،  وإن  للطهي.  المخصصة  المناطق  عن  بعيًدا  سم 
المخصصة للطهي. 

يحظر وضع األجسام الممغنطة )مثل بطاقات االئتمان – األقراص المرنة – بطاقات الذاكرة( – 
واألجهزة اإللكترونية )مثل أجهزة الحاسب اآللي( بالقرب من صفيحة التسخين الحثي.

أثناء –  الضغط  زيادة  نتيجة  المغلقة  الصفائح  تنفجر  قد  الممغنطة!  الصفائح  تسخين  ممنوع 
التسخين. ُيمكن أيًضا أن تتعرض الصفائح المفتوحة لالحتراق ألن عملية الوقاية المتكاملة 

من درجة الحرارة ال تعمل بشكٍل جيد.
تحذير مهم: تتوافق صفيحة التسخين الحثي مع المعايير األوروبية ألجهزة الطهي المنزلية. – 

لذا، يجب أال تتعارض مع الوحدات اإللكترونية األخرى. على األفراد الذين يستخدمون منظم 
ضربات القلب أو أية أجهزة إلكترونية مزروعة استشارة الطبيب حول إمكانية استخدامهم 
اإللكترونية  األجهزة  مع  تعارض  أي  وجود  عدم  من  )والتأكد  األلواح  على  الطهي  لنظام 

المزروعة(.
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مهم:
تم تصميم الجهاز والموافقة عليه لالستخدام المنزلي فقط وال يجب تثبيتها في بيئة تجارية أو شبه تجارية، أو 	 

األماكن العامة.
المنتج الخاص بك غير مضمون إذا كان مثبتا في أي من البيئات المذكورة أعاله، والتي يمكن أن تؤثر على  �

أي طرف ثالث أو تأمينات المسؤولية العامة لديك.
ال يجب أن يتم تركيب الجهاز، وضبطه للعمل إال من خالل الشخص المرخص له وفقا للقوانين المحلية الحالية 	 

السارية والمعمول بها وحسب التعليمات المقدمة من الشركة المصنعة.
عدم االمتثال لهذا الشرط يجعل الضمان باطال. �

التركيب غير السليم، والذي ترفض الشركة المصنعة تحمل أية مسؤولية عنه، قد يسبب اإلصابة الشخصية أو 	 
األضرار.

يجب ان يقوم بعملية تركيب و تعديل و برمجة الجهاز فني مؤهل و متخصص.	 
يجب ان يتم دائماً عزل الجهاز عن الكهرباء قبل القيام بعمليات تصليح او صيانة. 	 
مهم: ينصح باستعمال أقمشة وقاية مناسبة أو قفازات عند التعامل مع الجهاز أو عند القيام بتنظيفه.	 
يجب أن تكون الجدران المحيطة بمسطح الطهي مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة.	 
جدران الوحدات يجب ان ال تكون أعلى من سطحية العمل و يجب ان تكون قادرة على تحمل درجات حرارة 	 

تناهز و تتجاوز 70 درجة مئوية فوق درجة حرارة الغرفة.
ونود أن نشير إلى أن الالصق المستخدم لتثبيت الرقائق البالستيكية باألثاث يجب أن يتحمل درجات حرارة ال 	 

تقل عن 150 درجة مئوية لتجنب انفصال الطبقات.
ال تركب الجهاز بالقرب من مواد قابلة لالشتعال )كالستائر(.	 

تحذير 
في حالة التركيب الصحيح؛ يفي المنتج بكل متطلبات السالمة الموضوعة لهذا النوع من فئة المنتجات. ومع ذلك؛ 
يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف األسفل للجهاز ألن هذه المنطقة لم تصمم ولم يقصد أن يتم لمسها، وقد تحتوي 

على حواف حادة أو قاسية، قد تسبب اإلصابة.

نصائح إلى عامل
التركيب

التركيب 1



7

التركيب المدمج )الموديالت بدون حافة/حواف معدنية فقط(
إذا كنت ترغب في تركيب الموقد السطحي مدمجاً في سطح العمل، فمن الضروري تنفيذ/إجراء عملية التفريز في 

.1.1b الفتحة كما هو موضح في الشكل

التركيب القياسي
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القياسات )مم(
CDD1EE1 )**(B )*(A )*(الوصف

300 الموديالت بعرض 30 سم

520

 47
أو

53 للتركيب 
المدمج

270305

480525
600560605 الموديالت بعرض 60 سم

750560755 الموديالت بعرض 75 سم

780740785الموديالت بعرض 80 سم
 بالنسبة للطرز ذات الحافة/الحواف المعدنية، أضف 4 ملم إلى قياس كل حافة.)(( 

مثال: حافة معدنية أمامية = B + 4 ملم.
من قمة سطح الطاولة إلى قاع مسطح الطهي)((( 

1.1b صورة

1.1a صورة
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اشتراطات التثبيت
يمكن تركيب مسطح الطهي في سطح عمل ذات سمك من 20 مم وعمق 600 مم. 

 ،1.1b 1.1 أوa لتركيب الموقد الخزفي في مكان التركيب بالمطبخ، يجب عمل فتحة باألبعاد الموضحة في شكل
مع األخذ في االعتبار اآلتي: 

ال يتم تركيب مسطح الطهي مباشرة فوق غسالة األطباق، أو الثالجة، أو المجمد، أو غسالة المالبس أو مجفف 	 
المالبس، حيث يمكن أن تتلف الرطوبة األجهزة اإللكترونية بمسطح الطهي.

إذا تم تركيب مسطح الطهي فوق فرن، يجب تزويد الفرن بمروحة تبريد. يجب توصيل الجهازين بمصدر إمداد 	 
الطاقة الكهربائية عن طريق وصالت منفصلة.

تحذير هام! يحتاج مسطح الطهي مصدر للهواء النقي والبارد ليعمل بشكل كامل. يجب توفير تهوية مباشرة 	 
غير مقيدة لقاعدة مسطح الطهي في مكان تركيب مسطح الطهي. أتبع االشتراطات في الشكل 1.3 أو 1.4.

يجب ترك مسافة ال تقل عن 650 مم بين الموقد وأي حائط خزانة أو شفاط مدخنة مركب فوق الموقد شكل 	 
 .1.2

ونود أن نشير إلى أن الالصق المستخدم لتثبيت الرقائق البالستيكية باألثاث يجب أن يتحمل درجات حرارة ال 	 
تقل عن 150 درجة مئوية لتجنب انفصال الطبقات.

يجب أن تكون الجدران قادرة على مقاومة درجات حرارة ˚70 م أكبر من درجة حرارة الغرفة.	 
التركيب القياسي )غير المدمج(: ال تلصق الموقد السطحي بالخزائن مستخدًما السيليكون أو الصمغ، فهذا سيؤدي 	 

إلى مشاكل خدمة مستقباًل. لن يتحمل الصانع تكاليف إزالة الموقد السطحي أو وقوع تلف نتيجة هذه اإلزالة.

يجب أن تكون الجدران المحيطة بمسطح الطهي مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة.	 

ال تركب الجهاز بالقرب من مواد قابلة لالشتعال )كالستائر(	 



9

min 5 mm
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أقل خلوص واشتراطات التهوية
)عند تركيب فرن تحت الموقد(

فرن مزود
بمروحة تبريد

القطع  جانب  بين  األقل  على  مم   50
والحائط الجانبي.

5 مم على األقل

مم
 6

50

مم
 4

50

500 مم

min 5 mm

min 30 mm

m
in

 2
5 

m
m

أقل خلوص واشتراطات التهوية
)عند وجود خزانة أو مساحة لدرج تحت الموقد(

5 مم على األقل

30 مم على األقل

قل
األ

ى 
عل

مم 
 2

5

30 مم على األقل

صورة 1.4 صورة 1.3

قل
األ

ى 
عل

مم 
 2

5

صورة 1.2
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ربط مسطح الطهي
تم تزويد كل وحدة من وحدات الموقد السطحي بمجموعة تركيب بما في ذلك الكتائف والمسامير والبراغي لربط 
الموقد السطحي بقواعد ذات سمك من 20 ملم. قبل تركيب الموقد السطحي، تأكد من أن سطح العمل مربع ومستٍو، 

وأنه ال تتداخل أي عناصر هيكلية مع متطلبات المساحة المشار إليها مسبًقا.
تتضمن المجموعة أربعة مشابك معدنية »B« وأربعة براغي بورمه »A« )الشكل 1.5(.

 	)1.1b 1.1 أوa اقطع الوحدة طبًقا لألبعاد في شكل )شكل
أقلب الموقد مع وضع الجانب الزجاجي على سطح ناعم.	 
افرش العازل »D« حول حافة الموق. )شكل 1.6(.	 
اربط المشابك المعدنية »B« في الحفرة »C« باستخدام البراغي »A«. تأكد من أن المشابك المعدنية قد تم 	 

تركيبها بشكل صحيح، كما هو موضح الشكل 1.5.
قومو االن بإدخال المطبخ في الفتحة و وضعه بشكل صحيح.	 
استخدم قاطع حاد أو سكينة تهذيب إلزالة مادة العازل الزائدة حول حافة مسطح الطهي. توخي الحذر من تلف 	 

طاولة العمل.
في حالة تركيب الموقد السطحي مدمًجا في سطح العمل، قم بملء أي فجوات بين الزجاج وعلى طول محيط 	 

سطح العمل بالسيليكون العازل، وامسح أي فائض من المواد.

D

D

Adhesive side

C
B

A

B
A

الزجاج

المشابك المعدنية
تثبيت البرغي

سطح العمل/خزانة المطبخ

»D« مانع التسرب

 »D« العازل  افرش  هام: 
)حافة  الموقد  حافة  حول 

الزجاج(.
المادة  تثبيت  يجب   
 »D« للتسرب  المانعة 
لضمان  صحيح  بشكل 
الجهاز  بين  المثالي  الختم 
والوحدة. قد يسبب التثبيت 
يتعذر  الصحيح ضررا  غير 

إصالحه في الجهاز.
الجانب الالصق

صورة 1.5

صورة 1.6
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هام: يجب ان يتم القيام بكافة عمليات التركيب وفقاً لتعليمات  و إرشادات الشركة المصنعة. حيث اذا 
ما تم التركيب بشكل غير صحيح فأنه قد يعرض أشخاص و حيوانات و  اشياء و ممتلكات للضرر 
و عليه فان الشركة المصنعة ال تتحمل مسؤولية اي ضرر او ظرف ناتج عن عملية تركيب خاطئة.

الكهرباء  الكهربائية للجهاز يجب ان يتم عزل هذا االخير عن  القيام باي عملية على االجزاء  قبل 
تماماً.

إن توصيل الفرن إلى مكان التأريض أمر إجباري.
لذلك فإن المصنع غير مسؤول عن أي مشكلة تحدث نتيجة لمخالفة هذا الشرط.

إذا شرخ سطح الموقد؛ فافصل الجهاز من الكهرباء واتصل بخدمة ما بعد البيع.

المتطلبات الكهربائّية
يجب تنفيذ الوصلة إلى مصدر الكهرباء على يد فني مؤهل مع اتباع قوانين السالمة المعنية.	 

يجب توصيل الجهاز بالكهرباء مع التحقق أن الجهد متوافق مع القيمة المعطاة في لوحة التقدير وأن أقسام الكابل 	 
الكهربي يمكنها تحمل الحمل المحدد في اللوحة.

يجب توصيل الجهاز مباشرة بالكهرباء مع وضع مفتاح ثنائي القطبية بفتحة بين نقاط التوصيل ال تقل عن 3 	 
ملم بين الجهاز والكهرباء.

بعد تركيب الجهاز؛ يجب أن يكون المفتاح دائًما في المتناول.	 
تزيد حرارته عن 50° مئوية فوق 	  الساخنة ويجب وضعه بحيث ال  الكهرباء األجزاء  كابل  يلمس  أال  يجب 

المنطقة المحيطة.

ملحوظة: في وصالت الكهرباء؛ ال تستخدم مهايئات أو نقاط تقليل أو كهرباء متعددة ألنها قد تسخن وتشتعل.

في حالة استلزم التركيب تعديالت في نظام أسالك الكهرباء؛ يوصى أن ينفذ عملية التبديل فني مؤهل.
ويجب عليه التحقق أن القسم المتعارض في الكابالت الكهربية في نقطة الطاقة يطابق معدل قدرة الجهاز

القسم الكهربائي 2
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كابل التغذية من نوع
 H07RN-F أو H05RR-F أو

H05VV-F أو H05V2V2-F )مقاومة لدرجات حرارة ذات 90 س( 

الطرز 30 سم
220-240 فولت متردد              3 × 2,5 مم مربع )((

الطرز 75,60 و 80 سم
220-240 فولت متردد              3 × 6  مم مربع )((  3 × 4 مم مربع )(( )(((

2N 415-380 فولت متردد        4 × 2,5 مم مربع )((
3N 415-380 فولت متردد        5 × 2,5 مم مربع )(( 

التوصيل باستخدام توصيل صندوق جداري.	)(( 

لطراز الـ 60 سم مع 3 مناطق فقط.	)((( 

كابل التغذية من نوع
 H07RN-F أو H05RR-F أو

H05VV-F أو H05V2V2-F )مقاومة لدرجات حرارة ذات 90 س( 

الطرز 30 سم
220-240 فولت متردد              3 × 2,5 مم مربع )((

الطرز 60, 75 و 80 سم
220-240 فولت متردد              3 × 6  مم مربع )((  3 × 4 مم مربع )(( )((( 5 × 2,5 مم مربع )(( )(((

2N 415-380 فولت متردد        4 × 2,5 مم مربع )(( )(((( 
3N 415-380 فولت متردد        5 × 2,5 مم مربع )((  )((((  

التوصيل باستخدام توصيل صندوق جداري.	)(( 
لطراز الـ 60 سم مع 3 مناطق فقط.	)((( 
راجع أيًضا فصل »الطرازات المزودة بسلك الطاقة 5×2,5 ملم2 الذي تم تركيبه في الجهاز بالفعل« والشكل 	)(((( 

2.4 أو 2.5 أو 2.6.

يجب استبدال كابل إمداد الطاقة التالف من الصانع أو وكيل الخدمة أو على يد فني مؤهل لتجنب المخاطر.

الموديالت الموردة بكابل كهرباء مثبتة بالفعل على الجهاز.

الموديالت الموردة بدون كابل كهرباء مثبتة بالفعل على الجهاز.
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توصيل كابل مصدر الكهرباء
هام! يجب توصيل مسطح الطهي مع مصدر إمداد الكهرباء على يد فني مؤهل.

لتوصيل أسالك التغذية بصفيحة التسخين، يلزم القيام بالخطوات اآلتية:
 	.»A« فك المسمار
قم بإزالة غطاء لوحة التوزيع الطرفية بواسطة إدخال مفك إلى الخطاَفين »B« )الشكل 2.1(. ثم قم بإزالة غطاء مجموعة 	 

األطراف تماًما.
فك البرغي »C«، ثم خطاف مشبك الكابل »D« عن طريق إدخال مفك البراغي في الخطاف »E«. قم بإزالة 	 

مشبك الكابل »D« تماًما )الشكل 2.2(.
صّل األسالك الطور والطرف المتعادل واألرضي بلوحة توصيل األطراف  حسب األمثلة  )صورة 2.3(.	 
البرغي 	  »E« وربط  الخطاف  »D« )من خالل عقف  الكابل  باستخدام مشبك  التغذية وسّده  كابل  بتصفية  قم 

.)»C«

أغلق الغطاء »A« الخاص بلوحة التوزيع الطرفية )تأكد من تركيب الخطاَفين »B« بطريقة صحيحة(.	 

مالحظة: يجب  ترك موصل األرض بطول حوالي 3 سم أكثر من األسالك األخرى.
يجب إجراء هذه العمليات باالستعانة بفني مؤهل فقط.

220 - 240 V ac

L N PE

380 - 415 V 2N ac 380 - 415 V 3N ac

L1 L2 N PE L1 L3L2 N PE

C
E

D

صورة 2.2

1
21

2

A BB

صورة 2.1

صورة 2.3
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أحادي 	  كهربائي  توصيل  لنوع  مناسب  وهو  الجهاز،  على  بالفعل  المثبت  الطاقة  بكابل  الموقد  هذا  توريد  يتم 
المرحلة )الشكل 2.4(

لتنفيذ التوصيل الكهربائي من النوع ثنائي المرحلة )الشكل 2.5(:	 
افصل األسالك السوداء والبنية عن طريق إزالة الطرف المعدني- 
قم بإزالة حوالي 5 ملم من غالف العزل من نهاية طرف األسالك السوداء والبنية.- 
ثبت طرف معدني جديد )2.5 ملم( على النهاية الطرفية لكل سلك )أسود وبني(.- 

لتنفيذ التوصيل الكهربائي من النوع ثالثي المرحلة )الشكل 2.6(:	 
افصل األسالك السوداء والبنية بإزالة الطرف المعدني؛- 
افصل األسالك الزرقاء والرمادية بإزالة الطرف المعدني؛- 
قم بإزالة حوالي 5 ملم من غالف العزل من نهاية طرف األسالك السوداء والبنية والزرقاء والرمادية؛- 
ثبت طرف معدني جديد )2,5 ملم( على النهاية الطرفية لكل سلك )أسود وبني وأزرق ورمادي(؛- 
افصل السلك الرمادي عن الكتلة الطرفية )للوصول إلى الكتلة الطرفية، انظر فصل »توصيل كابل مصدر - 

 N2 N1 بين الطرفين U في الكتلة الطرفية. ضع المسمار ذو الشكل L3 الكهرباء«( وقم بتوصيله بالطرف
من الكتلة الطرفية وأغلق غطاءه. 

الموديالت الموردة بكابل كهرباء 5 × 2,5 مم مربع مثبتة بالفعل على الجهاز.

انتبه!
يجب أن يقوم بالعمليات/التوصيالت فّني مؤهل.

تنبيه!
ال تخرق أو تلحم النهايات الطرفية لألسالك. هذا ممنوع بتاتا!

تنبيه!
ال تقم بتوصيل سلك الطاقة بإمدادات الطاقة الكهربائية دون وضع األطراف المعدنية بشكل صحيح في مكانها.

التالف من الصانع أو وكيل الخدمة أو على يد فني مؤهل لتجنب  الطاقة  يجب استبدال كابل إمداد 
المخاطر.
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L

N

L1

N

L2

220...240 V ac

220...240 V ac

220-240 V ac

380-415 V 2N ac

L

N

L1

N

L2

220...240 V ac

220...240 V ac

220-240 V ac

380-415 V 2N ac

L

N

L1

N

L2

220...240 V ac

220...240 V ac

220-240 V ac

380-415 V 2N ac

L1

L3

L2
380-415 V 3N ac

N
220...240 V ac

380-415 V 3N ac

380-415 V 2N ac

220-240 V ac

صورة 2.6

صورة 2.5

صورة 2.4

»220-240 ف تيار متردد« 
التوصيل

»380-415 ف  2N تيار متردد« 
التوصيل

»380-415 ف  3N تيار متردد« 
التوصيل

أخضر – أصفرأخضر – أصفرأخضر – أصفر

Nاألزرق والرماديNاألزرق والرماديNاألزرق

Lاألسود والبنيL1أسودL1أسود

/L2بنيL2بني

//L3الرمادي

220-240 فولت متردد
220...240 فولت متردد

2N 415-380 فولت متردد

220...240 فولت متردد

220...240 فولت متردد

3N 415-380 فولت متردد
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نصيحة للمستخدمين
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صورة 1.1

الخصائص والبيانات الفنية 1
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الموديالت بعرض 30 سم

الموديالت بعرض 60 سم

الموديالت بعرض 80 سمالموديالت بعرض 75 سم

هذا الشكل لغرض التوضيح فقط.
تنبيه! ال تقم بتغطية الموقد باستخدام ورقاأللمنيوم.

صورة 1.4 صورة 1.2

صورة 1.5

صورة 1.3

صورة 1.6
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طاقة اعتيادية: 2100 وات
طاقة مكبرة: 2300 وات

المعزز المزدوج: 3000 وات
تعمل  تمكينها  عند  )الجسر(:   »Bridge« وظيفة 

مناطق الطهي سويا كمنطقة واحدة - 3700 وات

x 160 180 مم 1. منطقة الطهي بالحث الحراري

طاقة اعتيادية: 1400 وات
طاقة مكبرة: 1850 وات 145 مم 2. منطقة الطهي بالحث الحراري

طاقة اعتيادية: 1400 وات
طاقة مكبرة: 1850 وات

المعزز المزدوج: 2100 وات
160 مم 3.منطقة الطهي بالحث الحراري

طاقة اعتيادية: 2300 وات
طاقة مكبرة: 3000 وات 250 مم 4. منطقة الطهي بالحث الحراري

مفاتيح التحكم باللمس5. 

مالحظة: قد تتغير الطاقة االسمية وطاقة المعزز وفًقا لحجم ومادة صناعة المقالة الموجودة في منطقة الطهي.
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12 8

3 7 9654

وصف مفاتيح التحكم باللمس
 .1)ON/OFF( مفتاح التشغيل/اإلنهاء
مفاتيح الزيادة والخفض 2. 
مفتاح وظيفة اإليقاف المؤقت.3. 
السالمة من عبث األطفال4. 
 .5»Chef cook« مفتاح وظيفة
مفاتيح وظيفة التحذير6. 
 مفتاح/شاشة مؤقت الطهي اآللي7. 
مفتاح اختيار المنطقة )واحد لكل منطقة(8. 
مفتاح المؤقت )واحد لكل منطقة(	. 

مالحظات:
يتم بيان كل اختيار )عند لمس أحد المفاتيح( عن طريق إشارة صوتية )صفير(.	 
يتم وقف تشغيل منطقة التحكم باللمس تلقائًيا )ويصدر صوت تحذير »صفير« لمدة 10 ثوان(:	 

عند لمس مفتاح أو أكثر لمدة أكثر من 10 ثوان.- 
عند وضع جسم على منطقة التحكم في اللمس.- 
في حالة انسكاب سوائل على مفاتيح التحكم- 

انتبه: يتم فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربي إذا كان السطح الزجاجي الخزفي مكسوًرا أو مشروًخا واالتصال 
بخدمة ما بعد البيع. ال تضع أجسام معدنية مثل السكاكين والشوك والمالعق واألغطية على سطح الموقد ألنها 

يمكن أن تكتسب سخونة.

هذا الشكل لغرض التوضيح فقط.

صورة 1.7
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الموقد الخزفي مزود بمناطق طهي بالحث الحراري.
هذه المناطق موضحة بأقراص مدهونة على سطح خزفي يتم التحكم فيها عن طريق نظام تحكم باللمس.

في المنطقة الوسطى األمامية من الموقد، تعرض شاشات نظام
التحكم باللمس اآلتي:

نظام الطهي بالحث الحراري
عند تشغيل موقد الحث واختيار منطقة طهي، تنتج الدوائر اإللكترونية تيارات مستحثة تقوم بتسخين قاع اإلناء على 

الفور، ثم تنتقل هذه الحرارة إلى الطعام. يتم الطهي ويحدث فقدان قليل جًدا في الطاقة بين موقد الحث والطعام.
يعمل موقد الحث فقط عند وضع اإلناء المناسب ذات الخصائص الصحيحة على منطقة الطهي. يرجى يرجى الرجوع 

إلى »أواني وأدوات الطهي الخاصة بالطهي بالحث الحراري«. 

استخدام موقد الحث الحراري 2

= وقف تشغيل منطقة الطهي )ال تعمل(

= تشغيل منطقة الطهي )في وضع تشغيل ولكن ال تعمل(
إذا كانت جميع المناطق في وضع التشغيل »صفر«، يتم وقف تشغيل نظام التحكم

باللمس تلقائًيا )مفاتيح التحكم في اللمس مفصولة( بعد حوالي 20 ثوان.

= مستويات الطاقة   ÷
= إعداد GentleHeat المنخفض

= وظيفة »التسخين السريع«

»BRIDGE« وظيفة =

= وظيفة »تكبير الطاقة«

= وظيفة Double Booster )متوفرة لبعض المناطق فقط(

= مبين الحرارة المتبقية

= مبين اكتشاف الوعاء

= وظيفة اإليقاف المؤقت

مالحظة: كل شكل مضيء  يشير إلى منطقة الطهي ذات الصلة.
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أواني وأدوات الطهي المخصصة للطهي بالحث الحراري
إذا أصدر الموقد السطحي الحثي ضوضاء طنين عند استخدام منطقة ما على مستوى طاقة مرتفع، فإن هذه الظاهرة 

طبيعية ألنها ناتجة عن تقنية الطهي الحثي.
ينبغي أن تضعف الضوضاء أو تختفي تماًما عند انخفاض مستوى الطاقة.

لتوليد مجال كهرومغناطيسي لعملية  القهوة موكا ذو مغناطيسية حديدية  يجب أن يكون قاع اإلناء / آالت تحضير 
التسخين )بمعنى أن يكون على هيئة مغناطيس ملتصق بقاع اإلناء / آالت تحضير القهوة موكا(.

األواني المصنوعة من المواد التالية غير مناسبة: 
الزجاج، الخشب، البورسلين، السيراميك، الخزف الحجري؛	 
حديد نقي غير قابل للصدأ، األلومنيوم أو النحاس بدون قاعدة مغناطيسية. 	 

للتحقق مما إذا كان اإلناء / آالت تحضير القهوة موكا مناسب أو ال: 
اختبر قاع اإلناء / آالت تحضير القهوة موكا بمغناطيس: إذا التصق المغناطيس، يكون اإلناء مناسب.	 
إذا لم يتوفر مغناطيس، صب كمية من الماء داخل اإلناء / آالت تحضير وقم بوضع اإلناء على منطقة الطهي. قم 	 

« )اكتشاف إناء( على شاشة منطقة الطهي )بدال من مستوى الطاقة(،  بتشغيل منطقة الطهي: إذا ظهر رمز »
يكون اإلناء غير مناسب. 

هام: ال تستعمل مهيئات لألواني / آالت تحضير القهوة موكا. هدا يمكن إن يسبب حرارة زائدة و خطر تضرر اآللة.

مالحظة مهمة: ال تعمل مناطق الطهي إذا كان قطر اإلناء / آالت تحضير القهوة موكا صغير جًدا.
لالستخدام الصحيح لمناطق الطهي، اتبع التوجيهات الموضحة في الجدول التالي.

أقل قطر لإلناء موصى به
)بالنسبة لقاع اإلناء( منطقة الطهي بالحث

110 مم منطقة الطهي- x160 180 مم
230 مم جسر نطاق الطهي
0	 مم منطقة الطهي- 145 مم
0	 مم منطقة الطهي- 160 مم
130 مم منطقة الطهي- 250 مم

مبينات الحرارة المتبقية
« على الشاشة  إذا كانت درجة حرارة منطقة الطهي ال تزال ساخنة، يضيء مبين الحرارة المتبقية ذات الصلة »

للتحذير من السطح الساخن. 
تجنب لمس سطح الموقد على منطقة الطهي, يرجى توخي حرص خاص لألطفال. 

عند إضاءة الرمز » « على الشاشة، فما زال هناك احتمال لبدء الطهي مرة أخرى؛ يتم تشغيل منطقة الطهي كما 
هو موضح في فصل »تشغيل الطاقة وضبط منطقة الطهي«.

«، فإن الوعاء غير مناسب ولن يعمل موقد الحث. بعد 10 دقائق  إذا ظهر رمز اكتشاف الوعاء على الشاشة »
دون اكتشاف أي وعاء، يتم وقف تشغيل منطقة الطهي تلقائًيا.

إذا أصدر الموقد السطحي الحثي ضوضاء طنين عند استخدام منطقة ما على مستوى طاقة مرتفع، فإن هذه الظاهرة 
طبيعية ألنها ناتجة عن تقنية الطهي الحثي.

ينبغي أن تضعف الضوضاء أو تختفي تماًما عند انخفاض مستوى الطاقة.
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هام: توجد في السوق أواني ذات قاع حقيقي زائد المغنطة اصغر بالنسبة لقطر اآلنية. اجتنب استعمال هذه األواني الن  طاولة 
الطهي بالحث يمكن أن ال تشتغل بطريقة صحيحة أو يمكن أن تتضرر.

نتبه: يجب تمركز اإلناء / آالت تحضير القهوة موكا دائًما في منتصف منطقة الطهي.
يمكن إستخدام أواني / آالت تحضير القهوة موكا مقاسها زائد لكن ال يجب أن يلمس قاع اإلناء مناطق 

طهي أخرى.
استخدم دائًما أواني / آالت تحضير القهوة موكا ذات قاع سميك ومستو بالكامل. 

ال تستخدم أواني / آالت تحضير القهوة موكا ذات قاع محدب أو مقعر؛ يمكن أن تسبب هذه األواني حرارة 
زائدة لمنطقة الطهي.

مالحظة: يمكن أن تسبب بعض أنواع األواني / آالت تحضير القهوة موكا ضوضاء عند استخدامها على منطقة الطهي بالحث 
الحراري. الضوضاء ال يعني وجود أي عطل بالجهاز وليس له تأثير على عملية الطهي.

ارفع المقالي دائًما عن الموقد الحثي - ال تسحبها، وإال فقد تخدش الزجاج.
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كيفية تشغيل/ فصل مسطح الطهي
لتشغيل

« إلى أن يضيء نظام التحكم باللمس  المس المفتاح »
)ورة 2.1(.

تقرأ شاشات مناطق الطهي » 0 « أو ».« )اعتماًدا 
على ما إذا تم وضع المقالة في المنطقة المعنية أم ال(.

مالحظات:
إذا كانت سالمة الحماية من عبث األطفال فعالة، 	 

يمكن استخدام مسطح الطهي فقط بعد وقف تفعيل 
هذه الحماية. )انظر فصل »قفل منع عبث األطفال« 

و«مفتاح قفل السالمة«(.
الطهي 	  منطقة  تشغيل  يتم  لم  إذا  التلقائي:  الفصل 

خالل 20 ثانية، يتم فصل مسطح الطهي تلقائًيا. 

توصيل الطاقة وضبط منطقة الطهي
لتشغيل منطقة طهي، يجب تشغيل مسطح الطهي )راجع 

قسم »كيفية تشغيل وفصل مسطح الطهي«(. 
حدد منطقة الطهي بلمس شاشة العرض الخاصة 	 

بمنطقة الطهي الستخدامها. 
)صورة 2.2(	 
بين 	  ]يتراوح  التحديد  مفتاح  على  اإلعداد   حدد 

» 1« )الحد األدني( و »P« )الحد األقصى([: 
المس نقطة محددة لـ »القفز« إلى إعداد معين أو 	 

ك إصبعك على طول مفتاح التحديد. )صورة  حرِّ
)2.3

المستوى 	  الطهي  منطقة  عرض  شاشة  ُتوضح 
المحدد.

ُيمكن تعديل مستوى الطاقة في أي وقت.	 

Increase

Decrease

صورة 2.1

صورة 2.2

زيادةصورة 2.3

تقليل

الفصل
 .»  قد يتم فصل مسطح الطهي في أي وقت بالضغط على المفتاح »

إذا كانت أي منطقة من مناطق الطهي في وضع التشغيل، يتم فصلها.
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إعداد GENTLEHEAT المنخفض )التسخين/التذويب(
هذه الوظيفة مثالية لمهام الطهي الحساسة )مثل إذابة الشوكوالتة(، حيث توفر منطقة الطهي حرارة منخفضة للغاية 

ومستمرة. كما أنها مثالية من أجل الحفاظ على دفء الطعام المطهي والتدفئة المنخفضة لألطعمة الحساسة.
لتشغيل منطقة الطهي، يجب تشغيل الموقد السطحي )انظر قسم »كيفية تشغيل/إيقاف تشغيل الموقد السطحي«(.

حدد منطقة الطهي من خالل لمس الشاشة ذات الصلة من منطقة الطهي المراد استخدامها.	 
 	. المس المفتاح 
 	. ُتظهر شاشة منطقة الطهي 

وظيفة »التسخين السريع«
لتفعيل وظيفة »التسخين السريع:«

عليه 	  الضغط  في  واستمر   ، المفتاح   اضغط 
حتى يضيء التحكم الذي يعمل باللمس.

حدد منطقة الطهي عن طريق لمس شاشة منطقة 	 
الطهي المراد استخدامها.

حدد إعداًدا على الُمحدد )بين »1« و»8«(: المس 	 
أو حرك  إعداد محدد  للقفز »إلى  نقطة واحدة « 

إصبعك على طول
ثوان، 	  لعدة  واضغط   ،)2.3 )الشكل  المحدد 

إشارة صوتية  بواسطة  العملية  إلى  اإلشارة  ستتم 
)صوت تنبيه(. 

الطاقة 	  مستوى  بين  بالتناوب  الطهي  منطقة 
المضبوط و  .

تتيح هذه الوظيفة أن تعمل منطقة الطهي بأقصى طاقة 
المحدد؛  الطاقة  مستوى  مع  تتناسب  لفترة   )100  ٪(
بعد هذاالوقت سوف تعمل منطقة الطهي على المستوى 

المحدد.
هذه الوظيفة متوفرة في جميع مناطق الطهي.

هذه الوظيفة متوفرة في جميع مناطق الطهي.

الممكن، في أي وقت،  الوظيفة، من  أثناء تشغيل هذه 
تقليل  يمكن  ال  ولكن  المحدد  الطاقة  مستوى  زيادة 

الطاقة؛ وعن
طريق لمس المحدد لمستوى أقل، سيتم تعطيل الوظيفة.

على  الضغط  طريق  عن  أيًضا  الوظيفة  تعطيل  سيتم 
»Booster« المفتاح   أو عن طريق تحديد وظيفة

حد زمن التشغيل مستوى طاقة
مناطق الطهي

غير متاح

15 ثواني

25 ثواني

50 ثواني

120 ثواني

170 ثواني

350 ثواني

170 ثواني

5	1 ثواني

غير متاح

غير متاح

غير متاح   و  
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وظيفة »BRIDGE« )المنطقة الكبيرة جدا القابلة للتوسيع(
يمكن استخدام هذه الوظيفة لربط المنطقتين يين وضع »Bridge« )جسر( )لمنطقة الطهي الحثي الـ 180 × 160 ملم 
فقط(، إلنشاء منطقة كبيرة جدا وممتدة، وهذا ُيعتبر مثاليا لألواني المستطيلة الكبيرة أو األواني المخصصة لطهي 

السمك.

لتمكين هذه الوظيفة:
قم بتشغيل الموقد )انظر قسم »كيفية التشغيل/إيقاف التشغيل«(.	 
حدد كال المنطقتين من خالل الضغط باإلصبع )الشكل 2.4(.	 
حدد مستوى الطاقة ]من »1« )كحد أدنى( إلى »P« )كحد أقصى([: ثم المس مستوى الطاقة المطلوب على محدد الطاقة 	 

أو حرك إصبعك عليه.)صورة 2.3(

 	. سوف تعرض شاشة منطقة الطهي األمامية إعداد الحرارة. ستعرض منطقة الطهي الخلفية 
يمكن تغيير مستوى الطاقة في أي وقت من خالل اختيار منطقة الطهي األمامية )سوف يضيء المؤشر الضوئي 	 

للمنطقة األمامية( ومن ثم تعيين مستوى جديد كما هو موضح سابقا.
لتعطيل وظيفة »Bridge« )الجسر(، كرر االختيار المتزامن لكال عنصري الطهي أو قم باإليقاف مستخدًما 	 

. المفتاح 

مالحظة: ال يمكن تنشيط وظيفة Double Booster )المعزز المزدوج(.

صورة 2.4
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وظيفة تكبير الطاقة
تسمح هذه الوظيفة بتشغيل منطقة الطهي عند أعلى طاقة »التكبير« )أعلى من الطاقة االسمية( لمدة ال تزيد عن 5 

دقائق؛ يمكن استخدامها، على سبيل المثال، لتسريع تسخين كمية كبيرة من الماء.
لتفعيل وظيفة »التكبير«:

يجب تشغيل التحكم الذي يعمل باللمس )انظر القسم »كيفية تشغيل/إيقاف تشغيل التحكم الذي يعمل باللمس«(.	 
حدد منطقة الطهي عن طريق لمس شاشة منطقة الطهي المراد استخدامها.	 
منطقة 	  الطاقة وضبط  قسم »إشعال  في  كما هو موضح  المحددة،  الطهي  لمنطقة   »P« اضبط مستوى طاقة 

الطهي«. المستوى »P«  يأتي بعد المستوى »9«.
في نهاية برنامج المنشط )مدته 5 دقائق( تم تعيين منطقة الطهي تلقائيا إلى مستوى طاقة »9«.	 

لوقف تفعيل وظيفة »التكبير«: 
اضبط مستوى مختلف للطاقة على منطقة الطهي المحددة. 	 
أو 	 
افصل مسطح الطهي. 	 

مالحظات مهمة:
وظيفة »التكبير« غير مناسبة لالستخدام مع طريقة الطهي بدون ماء. 	 
ال تستخدم هذه الوظيفة لتسخين الزيت )على سبيل المثال قلي الدهون العميقة(.	 

صورة 2.5
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وظيفة »CHEF COOK« )إذا لم يتم عرض هذه الوظيفة، فهذا يعني أنها غير متاحة ألن 
الموقد السطحي يتم تعيينه على مستوى طاقة قصوى منخفض للغاية(.

تتيح هذه الوظيفة للمنطقة أن تكون جاهزة لالستخدام عند مستويات طاقة محددة مسبًقا لمدة ساعتين كحد أقصى.
هذا يعني أنه بمجرد اختيار وظيفة »Cook Chef«، تصبح كل منطقة جاهزة في وضع االستعداد وبمجرد وضع 

وعاء مناسب عليها، يمكن بدء الطهي )رمز الكشف عن المقالة غير نشط(.
يمكن تعديل مستويات الطاقة المحدد مسبًقا في أي وقت )باتباع نفس اإلجراء لتعديل طاقة منطقة الطهي( بمجرد 
تشغيل وظيفة »Cook Chef«. ويتم حفظها تلقائًيا لالستخدام التالي لهذه الوظيفة. وُتعرض على شاشات المنطقة 

.»Cook Chef« عند بدء وظيفة
لتنشيط وظيفة »Cook Chef«، اضغط على المفتاح  )يصبح سطوع المفتاح أعلى(.	 
 	. إللغاء تنشيط وظيفة »Cook Chef«، اضغط مرة أخرى على المفتاح 

Double Booster وظيفة
تسمح وظيفة Double Booster )المعزز المزدوج( بتوفير المزيد من الطاقة مقارنة بوظيفة Booster )المعزز(.

لتفعيل وظيفة »Double Booster« )المعزز المزدوج(:
اتبع نفس اإلجراء لكل وظيفة معزز، ثم المس المستوى األخير من اليمين على محدد اإلعداد مرة أخرى )تظهر 

الشاشتان  و بالتناوب(.
إللغاء تنشيط وظيفة »المعزز« المزدوج:

اضبط مستوى مختلف للطاقة على منطقة الطهي المحددة. 	 
أو 	 
افصل مسطح الطهي. 	 

هذه الوظيفة غير متوفرة في مناطق الطهي التي يبلغ قطرها 145 ملم، و 250 ملم وعند تشغيل وظيفة - 
»Bridge« )الجسر(.

مالحظات مهمة:
وظيفة »التكبير« غير مناسبة لالستخدام مع طريقة الطهي بدون ماء. 	 
ال تستخدم هذه الوظيفة لتسخين الزيت )على سبيل المثال قلي الدهون العميقة(.	 
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مفتاح قفل السالمة
تقفل هذه الوظيفة مفاتيح لوحة اللمس ضّد تشغيل غير مرغوب فيه على سبيل المثال، أثناء التنظيف.

؛ وسوف يصبح السطوع مرتفًعا لإلشارة إلى أن قفل مفتاح السالمة  لتنشيط قفل المفاتيح، اضغط على المفتاح 
نشط.
مناطق الطهي تعمل) مستوى الطاقة سبق ظبطه(: مع إقفال األمان مفّعل يمكن فقط إطفاء طاولة الطهي.	 
طاولة الطهي مطفئة: مع إقفال األمان مفّعل ال يمكن إستعمال طاولة الطهي. إلستعمال طاولة الطهي، إلغي 	 

هذه الحماية.
. إللغاء تنشيط حماية قفل المفاتيح، كل ما يجب عليك فعله هو الضغط على المفتاح 

صورة 2.6

السالمة من عبث األطفال
في حالة عدم استخدام فرن الحث، قم بضبط قفل أمان األطفال لمنع األطفال من تشغيل مناطق الطهي بطريق الخطأ.

تأكد من إيقاف تشغيل جميع مناطق الطهي.	 
« إلى أن يضيء نظام التحكم باللمس.	  المس المفتاح »
المس أي منطقة طهي لمدة 3 ثواٍن. تعرض منطقة شريط التمرير تسلسل أضواء متالحقة.	 
مرر إصبعك على طول المحِدد من »1« )الحد األدنى( إلى »9« )الحد أقصى( خالل 10 ثواٍن )قبل البدء في 	 

.»L« التمرير، أبق اإلصبع في موضعه »1« لمدة ثانية واحدة تقريًبا(. سوف تضيء
إللغاء تنشيط قفل منع عبث األطفال، المس أي منطقة طهي لمدة ثالث ثواٍن ومرر إصبعك على طول المحِدد من 	 

»9« )الحد األقصى( إلى »1« )الحد األدنى( خالل 10 ثواٍن )قبل البدء في التمرير، أبق اإلصبع في موضعه 
»9« لمدة ثانية واحدة تقريًبا( حتى تضيء »0« أو ».«على شاشات مناطق الطهي.

وضع اإليقاف المؤقت
عندما تكون منطقة طهي واحدة على األقل في وضع التشغيل، قد يتوقف الطهي مؤقًتا بمالمسة المفتاح    )الشكل 

 .)2.6
تتوقف برامج الطهي التلقائية المبرمجة بالفعل وال تستمر البرامج خالل اإليقاف المؤقت. قد يستمر وضع اإليقاف 
المؤقت لمدة 10 دقائق بحد أقصى. وإذا لم ينتِه وضع اإليقاف المؤقت خالل تلك الفترة، يتوقف تشغيل سطح الموقد 

تلقائًيا. 
إللغاء تنشيط وضع اإليقاف المؤقت، المس المفتاح مرة أخرى  .

قد يتوقف تشغيل سطح الموقد في أي وقت بواسطة مفتاح التشغيل ON/اإليقاف OFF، وبالتالي ينتهي أي برنامج 
ربما جرى إعداده بالفعل )بما في ذلك وضع اإليقاف المؤقت(. 
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الحد الزمني لتشغيل مناطق الطهي
مرور  بعد  منطقة طهي  لكل  التلقائي  الفصل  يتم 
أقصى زمن مضبوط مسبًقا في حالة عدم التشغيل.
على  مسبًقا  مضبوط  زمني  حد  أقصى  يعتمد 
موضح  هو  كما  المضبوط،  الطاقة  مستوى 

بالجدول التالي.
باستخدام  الطهي  موقد  على  تشغيل  عملية  كل 
ضبط  إعادة  على  تعمل  باللمس  التحكم  مفاتيح 

أقصى زمن للتشغيل عند قيمته األولية.

حد زمن التشغيل مستوى طاقة
مناطق الطهي

120 دقيقة

360 دقيقة

360 دقيقة

300 دقيقة

300 دقيقة

240 دقيقة

0	 دقيقة

0	 دقيقة

0	 دقيقة

0	 دقيقة

5 دقيقة

5 دقيقة  و 
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منطقة الطهي
 x 160 180 مم

)وات طاقة(

منطقة الطهي
قطر 250 مم
)ةقاط تاو(

منطقة الطهي
قطر 160 مم
)ةقاط تاو(

منطقة الطهي
قطر 145 مم
)وات طاقة(

مستوى طاقة 
منطقة الطهي

60 75 42 46

105 120 74 74

165 180 116 111

255 270 168 167

375 420 252 250

585 645 3	0 3	0

885 	60 588 5	2

1320 1470 8	3 8	7

2100 22	5 1400 1400

2300 3000 1850 1850

3000 غير متاح 2100 غير متاح  و 

أمثلة على أوضاع ضبط طاقة الطهي
منطقة الطهي ال تعمل 0

المرق، الزبد، الشوكوالتة، الجيالتين أطباق مجهزة مسبًقا اإلذابة 
إعادة التسخين 1 إلى 2

األرز، البودنج، شراب السكر الفاكهة المجففة، السمك، اللحوم الغلي الهادئ
إذابة الثلج 2 إلى 3

الخضروات، السمك، اللحم البخار 3 إلى  4
البطاطس على البخار، الحساء، المكرونة، الخضروات الطازجة الماء  4 إلى 5

اللحوم، الكبد، البيض، النقانق مرق اللحم والخضار، شرائح اللحم 
الملفوف، أمعاء الحيوانات

الطهي المتوسط
الغلي الهادئ 6 إلى 7 

البطاطس، الفطائر، الرقائق الطهي 7 إلى 8
شرائح اللحم، عجة البيض، األطباق المقلية الماء القلي، الشواء

غلي الماء 9

لتسخين كمية كبيرة من المياه بسرعة. P
سخن كمية كبيرة من الماء بسرعة وبأقصى طاقة P و  
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برنامج الفصل التلقائي مناطق الطهي
إلى  دقيقة   بتعيين مؤقت من »1«  الوظيفة  تسمح هذه 
»9« ساعات و»59« دقيقة لإليقاف التلقائي لمنطقة/

مناطق الطهي.
عندما يكون مسطح الطهي في وضع التشغيل:

حدد منطقة الطهي واضبط مستوى الطاقة المطلوب.	 
مفتاح 	  يبدأ  )سوف  المؤقت   مفتاح  المس 

المؤقت وشاشة مؤقت الطهي في الوميض(.
باستخدام 	  المؤقت  بتعيين  قم  ثواٍن،   10 خالل 

)يتم  المطلوب  الوقت  الختيار  و-   + الزرين 
استخدام الرقم األول على اليسار لتحديد الساعات، 
وُيستخدم األوسط لتعيين الدقائق بالعشرات واآلخر 

على اليمين للدقائق(.
المؤقت 	  مفتاح  )يشير  اآلن  البرنامج  معالجة  تتم 

بإضاءة ثابتة إلى المنطقة المبرمجة(.
يمكن تغيير الوقت في كل حينٍ  تبعا لنفس اإلجراء 	 

المبين أعاله.  
لبرمجة منطقة طهي أخرى أعد مثلما مبين أعاله.	 

تم استكمال اآلن برنامج الفصل التلقائي.
في نهاية العد التنازلي، يتم فصل منطقة الطهي تلقائًيا، 
فقط(،  دقيقتين  )لمدة  )صفير(  صوتية  إشارة  وتصدر 
ويومض »0.00« على شاشة المؤقت ويومض المبين 

بجوار شاشة السخان.
المس أحد المفاتيح إليقاف الصفير.

وقت  أي  في  التلقائي  التشغيل  إيقاف  برنامج  إلغاء  يمكن 
بلمس مفتاح المؤقت  لمدة 3 ثوان.

هام: تذكر فصل المنطقة يدوًيا.

صورة 2.7

صورة 2.8
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عداد الدقائق
موقوت  تحذير صوتي  جهاز  عن  عبارة  الدقائق  عداد 
يمكن تعيينه من »1« دقيقة  إلى »9« ساعات و»59« 

دقيقة.
عندما يكون مسطح الطهي في وضع التشغيل:

في 	  الشاشة  تبدأ  )سوف  المؤقت  شاشة  المس 
الوميض(.

خالل 10 ثواٍن، عين المؤقت باستخدام المفتاحين + 	 
و- لتحديد الوقت المطلوب )الرقم األول من اليسار = 
الساعات، الرقم الثاني والثالث من اليسار = الدقائق، 

يمكن ضبط كل رقم فردي على حدة(.

في نهاية العد التنازلي، إشارة صوتية )صفير( ستصدر 
)لمدة دقيقتين فقط(، وستومض »0.00« على شاشة 

المؤقت.
المس أي زر إليقاف الصفير.

هام: تذكر فصل المنطقة يدوًيا.

صورة 	.2

COUNT UP )العد التصاعدي(
تبدأ هذه الوظيفة في العد تصاعدًيا ويمكن تنشيطها لكل منطقة مفردة عندما تكون قيد التشغيل.

يمكن استخدامها للتحكم في المدة التي يستغرقها الطهي على سبيل المثال.
عندما يكون مسطح الطهي في وضع التشغيل:

حدد منطقة الطهي، واضبط مستوى الطاقة المطلوب.	 
المس مفتاح المؤقت  )فوق المنطقة المعنية( لمدة 3 ثوان )ستصدر إشارة صوتية، صفير(.	 
يكون العد التصاعدي مرئًيا ألول 10 ثواٍن، ثم يختفي. المس شاشة منطقة الطهي، لمدة 10 ثواٍن، إلظهاره 	 

مرة أخرى.

يمكن إلغاء العد في أي وقت من خالل لمس مفتاح المؤقت  لمدة 3 ثوان )سوف ُتظهر الشاشة »0.00«(.

وظيفة االستدعاء
يمكن استخدام هذه الوظيفة عند إيقاف تشغيل الموقد السطحي بدون قصد أثناء االستخدام )كلمس المفتاح  على 

سبيل المثال(.
في هذه الحالة، بتشغيل الموقد السطحي مرة أخرى في غضون 6 ثواٍن وبلمس المفتاح  على الفور، يمكن إعادة 

تشغيل الطهي بكل اإلعدادات السابقة إليقاف التشغيل.
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أقصى طاقة قابلة لالستخدام لمناطق الطهي
يتم التحكم في مناطق الطهي من خالل لوحة واحدة أو لوحتي 

طاقة منفصلتين:
طراز الـ 30 سم: 1 لوحة طاقة؛	 
طرازات الـ 60 75 و 80: 2 لوحة طاقة؛	 

إجمالية لكل لوحة طاقة هي 3700 وات.

من  أكثر  تحتاج  الطاقة  لوحات  أحد  مناطق طهي  كانت  إذا 
3700 وات، يكون آلخر مستوى طاقة محدد األولوية ويتم 
الطاقة  إلى  األخرى  الطهي  منطقة  لطاقة  التلقائي  الخفض 

المتبقية المتوفرة.
في هذه الحالة، تعرض منطقة الطهي شكل يومض لمدة 3 

ثوان قبل عرض مستوى الطاقة الجديد تلقائًيا.

هذا يعني، على سبيل المثال، أنه:
يمكن 	  الثانية،  للمنطقة  »تكبير«  برنامج  ضبط  عند 

خفض المنطقة األخرى إلى الطاقة المتبقية المتوفرة.
عند ضبط برنامج »التكبير« ألحد المناطق ثم إجراء 	 

الطاقة  كانت  إذا  الثانية،  المنطقة  على  آخر  ضبط 
برنامج  حذف  يتم  وات،   3700 تتجاوز  اإلجمالية 

»التكبير« وخفض الطاقة إلى أقصى طاقة متوفرة.

صور2.10
التحكم عن طريق

لوحة الطاقة األولى

التحكم عن طريق
لوحة الطاقة األولى

الحماية الحرارية
موقد الحث مزود بأجهزة أمان لحماية النظام اإللكتروني وحماية كل منطقة طهي من الحرارة الزائدة.
في حالة الحرارة الزائدة، يمكن أن تبدأ أي من الوظائف التلقائية التالية عن طريق النظام اإللكتروني:

حذف برنامج »التكبير« وخفض الطاقة.	 
فصل منطقة طهي أو أكثر.	 
تشغيل موتور مروحة تبريد وحدة الحث.	 

طريق  عن  التحكم 
لوحة الطاقة الثانية
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قائمة المستخدم
يمكن، من خالل قائمة المستخدم، تخصيص بعض الميزات كما هو موضح في الجدول 2.11.

للوصول إلى قائمة المستخدم:
 	. قم بتشغيل الموقد السطحي من خالل لمس المفتاح 
المس المفتاح مرة أخرى  واستمر في الضغط عليه حتى يبدأ الرمز  في الوميض.	 
( بدًءا من مفتاح المنطقة 	  . وأثناء الضغط عليه، قم بملس مفاتيح اختيار المنطقة )سوف تظهر  المس المفتاح 

األمامية اليسرى ثم تابع في اتجاه عقارب الساعة حتى تلمس جميع مفاتيح المناطق واحًدا تلو اآلخر )للطراز 
الذي يبلغ عرضه 30 سم، اضغط على المفتاح األمامي ثم الخلفي(.

في مفتاح منطقة االختيار الخلفية، ُيشار إلى كل خيار من خيارات القائمة، على الشاشة، بالحرف "U" يليه 	 
رقم )انظر الجدول 2.11(. إعداد كل خيار موضح في مفتاح منطقة االختيار األمامية أو في شاشة المؤقت.

لتغيير خيار القائمة، المس مفتاح منطقة االختيار الخلفية )حيث يوجد حرف "U" والرقم( ثم استخدم محدد – 
اإلعداد لتحديد خيار آخر )يتم تعيين كل شريط ُمحِدد لخيار(.

لتغيير إعداد كل خيار، المس مفتاح اختيار المنطقة األمامية )أو شاشة المؤقت إلدارة الطاقة القصوى – 
"U0" فقط( ثم قم بتعديل اإلعداد باستخدام محدد اإلعداد )قد يتم فقط تفعيل بعض األشرطة وذلك بناًء على 

الخيار الذي يتم تخصيصه(.
 	. بمجرد االنتهاء من التخصيص، قم بإيقاف تشغيل الموقد السطحي بلمس المفتاح 
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الحظ الوصف القائمة
الخيار

الشريط  لمس  خالل  من  اإلعداد  محدد  استخدم  اإلعداد،  لتغيير 
فصل  أيًضا  )انظر  للرفع  األيمن  الشريط  أو  للخفض  األيسر 

»إدارة الطاقة القصوى« التالي(. 

إدارة الطاقة القصوى U0

هذا الخيار ليس متاًحا في طرازك. U1
إعدادات التعديل:
0: ال صفارات
1: أدنى صوت

2: صوت متوسط
3: أقصى صوت

مالحظات:
ألسباب تتعلق بالسالمة، ال يمكن تعطيل أصوات الصفير 	 

عند التشغيل وإيقاف التشغيل. 
دائًما ما تكون صفارات األخطاء بأقصى حد لحجم الصوت 	 

وال يمكن تعطيلها.

مستوى الصفير )عند لمس مفتاح 
االختيار( U2

.U2 ضبط اإلعدادات حسب )بعد  الصوتية  اإلشارة  حجم 
سبيل  على  المبرمج  الطهي 

المثال(

U3

إعدادات التعديل:
0: أعلى سطوع

....
	: أقل سطوع

سطوع الشاشة U4

إعدادات التعديل:
0: ال توجد رسوميات

1: رسوميات

رسوميات أرقام المؤقت )عرض 
بشكل  أو  بالكامل  األرقام  شرائح 

تدريجي( 

U5

إعدادات التعديل:
0: اكتشاف القِدر غير نشط

1: اكتشاف القِدر نشط

ما  )يوضح  تلقائًيا  القِدر  اكتشاف 
إذا كان هناك قدر أم ال في منطقة 

الطهي(

U6

إعدادات التعديل:
0: 120 ثانية
1: 10 ثواني

2: ال توجد إشارة

مدة اإلشارة الصوتية )بعد الطهي 
المبرمج على سبيل المثال( U7

الجدول 11.2
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إدارة الطاقة القصوى
المنتج بأقصى طاقة )إعداد المصنع( كما هو موضح في ملصق  اعتماًدا على متطلبات السوق المحددة، يتم إمداد 

التصنيف )انظر الخيارات الممكنة في الجدول أدناه(.
يمكن تعديل الطاقة القصوى في أي وقت )خطوات بـ 100 وات( من خالل الوصول إلى قائمة المستخدم، وتحديد 

الخيار »U0« )انظر فصل »قائمة المستخدم«(.
مهم:
ُيمكن فقط خفض الطاقة )وليس رفعها( فيما يتعلق بإعداد المصنع األقصى.	 
إذا كان الموقد السطحي مضبوًطا بالفعل في المصنع على الحد األدنى من مستوى الطاقة، فلن يمكن إجراء 	 

أي تعديل.
يمكن التحقق من إعداد الطاقة القصوى في أي وقت من خالل الوصول إلى قائمة المستخدم، ثم تحديد الخيار 	 

»U0« )انظر فصل »قائمة المستخدم«(.
بالنسبة للطرازات التي تم تعيينها في المصنع على أقصى طاقة )العمود األخير من الجدول أدناه(، ال تعرض 	 

الشاشة الطاقة اإلجمالية للموقد السطحي ولكن الطاقة اإلجمالية لكل لوحة طاقة.

إدارة الطاقة القصوى خالل إستعمال طاولة الطهي 
إذا كانت مناطق الطهي في لوحة طاقة واحدة تتطلب أكثر من الحد األقصى إلجمالي الطاقة، فيكون لمستوى الطاقة 
المحدد أخيًرا األولوية ويتم تقليل طاقة منطقة الطهي األخرى تلقائًيا إلى الطاقة المتبقية المتاحة )أو يتم إيقاف تشغيلها 

إذا لم تكن هناك طاقة كافية متوفرة(.
في حالة حدوث ذلك، ستعرض منطقة الطهي شكل وامض لمدة 3 ثواٍن تقريًبا قبل عرض مستوى الطاقة الجديد 

تلقائًيا.

أقصى طاقة )كيلو وات( 
ُمشار إليها على كل لوحة 

طاقة

6
كيلو 
وات

5
كيلو 
وات

4
كيلو 
وات

3,5
كيلو 
وات

3
كيلو 
وات

2,8
كيلو 
وات

2,5
كيلو 
وات

2
كيلو 
وات

1,4
كيلو 
وات

الموديالت 

3,7 × 1 لوحة طاقة الموديالت بعرض 
30 سم

3,7 × 2 لوحة طاقة الموديالت بعرض 
80,75,60 سم
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ماذا تفعلرمز الخطأ

»Erxx«

أو

الشاشة ال تعمل

وقف تشغيل مسطح الطهي وفصله من مصدر التيار الكهربي.1. 
انتظر حوالي دقيقة، ثم أعد توصيل مسطح الطهي وتشغيل مناطق الطهي.2. 
انتظر حوالي دقيقة، إذا لم تظهر رسالة الخطأ مرة أخرى، يمكن استخدام مناطق 3. 

الطهي.
إذا لم تختفي رسالة الخطأ، كرر الخطوات من 1 إلى 4.3. 
إذا استمرت المشكلة، ال تستخدم موقد الحث واتصل بمركز الخدمة المعتمد. 5. 

»Er03«

التفعيل الدائم لمنطقة عناصر التحكم، على سبيل المثال، كائن موضوع على أدوات 1. 
التحكم باللمس أو انسكاب السوائل على منطقة عناصر التحكم.

يرجى إزالة الجسم أو تجفيف السوائل.2. 

رموز الخطأ على شاشات مناطق الطهي
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صورة 2.11

نصائح للسالمة
اللمس 	  زر  معرفة  من  تأكد  المقبض؛  تشغيل  قبل 

ننصحكم  المطلوبة.  الطهي  منطقة  في  المتحكم 
بوضع اإلناء على منطقة الطهي قبل تشغيلها.

الخشنة 	  القواعد  ذات  والقدور  األواني  تستخدم  ال 
)انتبه آلنية الطهي المصنوعة من الحديد(. فاألسطح 
الخشنة قد تتلف السطح الزجاجي للموقد )خدوش(. 
تأكد دائًما أن قاعدة القدر نظيفة وجافة قبل وضعها 

على الموقد.

ال تترك أغطية مبللة أو رطبة على الموقد.	 

واآلنية 	  الخزفي  الزجاجي  السطح  يكون  أن  يجب 
)خاصة  الطعام  بقايا  من  بحذر  تخلص  نظيفة. 
بمساعدة  إلخ  واألوساخ،  السكر(،  على  المحتوية 

محلول تنظيف.

الطهي، 	  سطح  عن  اآلنية  مقابض  تبرز  أال  يجب 
تفادًيا النقالبها. وفي ذلك ضمان أن األطفال ال 

يمكنهم الوصول إليها أيًضا.
ال تتكئ على صفيحة الطهي أثناء االستخدام.	 

الزجاجي 	  السطح  كان  إذا  الموقد  تستخدم  ال 
يرجى فصل  بأي شكل.  أو مشروًخا  مكسوًرا 
الكهرباء واالتصال بخدمة ما بعد  الموقد من 

البيع.
ال تضع قصدير صفائح الطهي أو مواد بالستيكية 	 

على السطح الخزفي وهو ساخن.

اتبع إرشادات التنظيف جيًدا.	 

ال تستخدم السطح الزجاجي للتخزين أبًدا.	 

ال تستخدم األواني التي لها قاعدة
مستديرة خشنة.

صورة 2.12
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نصائح عامة
قبل بدء أعمال التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مصدر التيار الكهربائي.	 
ُيفضل إجراء عمليات التنظيف بالجهاز عندما يكون بارًدا.	 
سطحيات 	  لتنظيف  الخ،،(  الخل  او  الليمون  )كعصير  اخري  حامضة  مواد  او  االلكالين  مادة  إستعمال  تفادوا 

المطبخ.
االمتناع عن إست عمال مواد تنظيف التي تحتوي على قاعدة من الكلور أو من الحامض.	 
ال تستخدم منظًفا بخارًيا كي ال تدخل الرطوبة في الجهاز وتجعله خطًرا.	 
مهم: ينصح باستعمال أقمشة وقاية مناسبة أو قفازات عند التعامل مع الجهاز أو عند القيام بتنظيفه.	 
تجنب خدش سطح الموقد باألجسام الحادة أو القاطعة.	 
هام: تخلي الشركة الصانعة أي مسئولية لها عن أي ضرر ناتج عن المنتجات غير المناسبة المستخدمة لتنظيف 	 

الجهاز.

النوع من فئة  المنتج بكل متطلبات السالمة الموضوعة لهذا  التركيب الصحيح؛ يفي  تحذير: في حالة 
المنتجات. ومع ذلك؛ يجب أخذ الحذر الخاص تجاه الطرف األسفل للجهاز ألن هذه المنطقة لم تصمم ولم 

يقصد أن يتم لمسها، وقد تحتوي على حواف حادة أو قاسية، قد تسبب اإلصابة.

تنظيف الموقد الخزفي الزجاجي:
أزل كّل  فواضل محتملة للطعام أوأي رواسب من مواد اخرى بإستعمال مكشط مناسب.	 
يمكن إزالة الغبار أو أجزاء الطعام بقطعة قماش رطبة.	 
إذا كنت تستخدم مادة تنظيف؛ فتأكد أنه ال يسبب الكشط أو الصقل. فالمساحيق الكاشطة أو الصاقلة قد تتلف 	 

السطح الزجاجي للموقد.
يجب إزالة كل آثار مادة تنظيف بقطعة قماش رطبة.	 
الغبار، الدهون وسوائل الطعام المغلي يجب إزالتها بأسرع ما يمكن.	 
إذا أصبحت جافة؛ تزيد صعوبة إزالتها.	 
ويظهر ذلك في حالة خليط السكر/الشراب والتي قد تحدث حفرة دائمة في الموقد إذا تركت تحترق عليه.	 
بإستخدام 	  ساخنا(  يزال  ال  والمسطح   ( فورا  إزالته  يجب  الطاولة   على  مادة  او  شىء  اي  ذوبان  حالة  في 

مكشط مناسب، إلجتناب  تلف سطح الموقد الخزفي 
الزجاجي.

يذوب: 	  أن  يمكن  شيء  أي  الموقد  على  تضع  ال 
ومزيج  والسكر،  األلومنيوم،  وورق  كالبالستك، 

السكر والمشروبات، إلخ.
تجنب استخدام السكين أو أداة حادة أخرى ألنها قد 	 

تتلف السطح الخزفي.
ال تستخدم الصوف المعدني أو إسفنجة خشنة ألنها 	 

قد تسبب خدًشا دائًما في السطح.

التنظيف والصيانة 3

صورة 3.1
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Made in Italy

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن قصور في الدقة ينتج عن أخطاء مطبعية او كتابية قد تكون موجودة بهذا الدليل 
الفني . كما تحتفظ الشركة المصنعة على الحق في القيام بكافة التعديالت بمنتجاتها و التي تراها مناسبة وضرورية 
و  الرئيسية  بالوظائف  اللمس  دون  من  ذلك  و  مسبق  إعالم  دون  من  و  وقت  اي  في  تجارية  او  السباب صناعية 

الخصائص الفنية االمنية للتجهيزات و االجهزة.

Cod. 1106216/SA - ß0

www.elba-cookers.com


