


 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أولا  قراءتها رجاءال – السالمة حول مهمة معلومات
 
 

 

قد يتسبب التركيب الخاطئ، التعديل أو الصيانة الخاطئين، بتلف الجهاز أو بإصابة جسدية قد تؤدي إلى : تحذير

 .اقرأ تعليمات التركيب، التشغيل والصيانة بعناية قبل تركيب وصيانة هذا الجهاز .الموت

 

جدا  خالل التشغيل  ساخنا  حجرة الفرن. يكون هذا المركب يتضمن هذا الجهاز مركب تسخين متوهج ومكشوف في أسفل 

 .لمس مركب التسخين خالل التشغيل أو بينما ال يزال الفرن ساخنا   أبدا  وال يزول خطره بعد إطفاء الفرن. ال تحاول 
 

 

 .هاز أو غيرهالغازولين )البنزين( أو غيره من األبخرة أو السوائل القابلة لالشتعال على مقربة من هذا الج التخزن 

 
المعلومات المدرجة في هذا الدليل مهمة للتركيب الصحيح، استخدام، صيانة وتصليح هذا الفرن. اتبع هذه اإلجراءات 

 .والتعليمات لتضمن نتائج خبز مرضية وسنوات خدمة خالية من األعطال

 
 .بلة للتصحيح من دون إنذار مسبققابلة للتصحيح. المواصفات قا –الوصفية، المطبعية، التصويرية  –األخطاء 

 
 
 

 



 المحتويات قائمة
 

      i                        تعليمات السالمة

 ii             الحد من خطر الحريق في حجرة الفرن

 التدابير الوقائية لتفادي التعرض المفرط

  ii                         إلشعاعات المايكرويف

     ii                           تعليمات التأريض

 iii              استبدال كابل الكهرباء

 iii             تشويش إشارات التردد الالسلكي

 
 TMTornadoلمحة عامة حول جهاز 

   1       المواصفات والمقاسات

 المقاسات

 البنية

 الميزات القياسية )ستاندارد(

 األكسسوارات

 الشهادات

 التغليف

  2  لكهربائيةالمواصفات ا
 

 التكنولوجيا

 Tornado  3  التكنولوجيا وراء جهاز

 المجمعة والتركيب

 4                                                                       تعليمات التركيب

 التسليم والكشف األول

 حمل الفرن

 موقع الفرن

 ربط الفرن بعربة أفران

 ضتكديس فرنين على بعضهما البع

 التركيب المدمج

 التركيب قرب مصدر حرارة مفتوح

 متطلبات التهوئة

 7  الفرن مجمعة

 7  اختيارية ركيبت قطع

 7 لفرنا كبح عدة

 8 الفرن عربات

 9            ذكية بطاقة من الطعام قائمة تحميل

 9            ذكية بطاقة على الطعام قائمة حفظ
 

 مصطلحات التشغيل العامة

    11                                                                 مركبات تشغيل الفرن

 11                                                             الحاالت واألوضاع

 11                                                       مصطلحات الطبخ العامة

 12                                                                    األعطال واألخطاء



 
 

 Tornadoز جهاتشغيل 

 

 13 لوحة التحكم

 14                                                                           تشغيل الفرن

 التشغيل األساسي

 التشغيل

 14 استشعار الفلطية

 15 تعليمات الطبخ

 16                                                                            إطفاء الفرن

 17 تعديل أحد أنواع الطعام

   تغيير الرقم السري لوضع التعديل

 تعديل أحد أنواع الطعام

 18                                               المضبوطة IR تعديل درجة حرارة

 18 التعديل وضع توقيف/  تشغيل

 18 (Snooze)  ارات الطبخ: المدة، مطهو، وشاشةخي

 (Enter Cook Time) "الطبخ  مدة تحديد" شاشة

 (Done) " شاشة "انتهاء الطبخ / مطهو 

 (Snooze) شاشة 
 
 

 تطوير الوصفات ونصائح الطبخ

 21 تطوير الوصفات

 منهجية التطوير

 أهمية التطابق

 23 الفرن لدخول الصالحة المواد

 المقوى صالحة لدخول الفرنلوحة طبخ من الورق 

 صفائح خبز

 سيراميك، فخار، اآلنية المزينة بورود زرقاء

 الزجاج المقوىالبالستيك

 Nordic Ware   اآلنية ماركة

 اآلنية التي يجب أن ال  تستخدمها

 الصيانة ودليل األعطال وإصالحها

 Tornado 25  الصيانة اليومية لجهاز

 26 نصائح إلطالة حياة الفرن

 26 األعطال وإصالحهادليل 

 29 محول الدهون
 
 

 الكفالة المحدودة

 30                                                  الكفالة المحدودة ألمريكا الشمالية

 33 الكفالة الدولية المحدودة



 i مقدمةال
 
 

 
 

 السالمة تعليمات
 

لحد من خطر الحروق، الصدمة الكهربائية، الحريق، اإلصابة عند تشغيل هذا الفرن، تقيد بالتدابير الوقائية التالية بدقة، ل تحذير:

 الجسدية ، تلف في الفرن أو في الممتلكات قرب الفرن، أو من تعرض مفرط إلشعاعات المايكرويف.
 

 العامة السالمة معلومات
 

 اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز. 

 صفحة –عرض المفرط إلشعاعات المايكرويف" اقرأ واتبع إرشادات "التدابير الوقائية لتفادي الت ii. 

  "صفحة  –يجب تأريض هذا الجهاز. وّصل الجهاز إلى مأخذ تيار كهربائي مؤرض. راجع "تعليمات التأريضii. 

 رّكب هذا الجهاز وحدد مكانه حسب تعليمات التركيب الواردة في هذا الدليل. 
 اتصل بأقرب شركة صيانة مفوضة لفحص الجهاز، تصليحه تناط أعمال صيانة هذا الجهاز بفريق صيانة مؤهل فقط  .

 .وإجراء تعديالت عليه

 ابق الكابل الكهربائي بعيدا  عن األسطح الساخنة. 
  يمكن أن تتخطى حرارة بعض السوائل كالماء، القهوة أو الشاي، نقطة الغليان من دون أن ترى أنها تغلي. ال تظهر

وعاء من المايكرويف. قد يتسب ذلك بسوائل ساخنة جدا  تفور فجأة عند تحريك الجهاز عالمات الغليان دائما  بعد إزالة ال

 .أو اتصال السائل بأي من أدوات المطبخ

 :يجب تحريك أو خض محتويات قناني حليب األطفال وأوعية طعام األطفال ، والتحقق من حرارتها قبل  تحذير

 .(IEC 60335-2-90)استهالكها، لتفادي الحروق 

 دم هذا الجهاز حسب وجهات االستخدام المحددة في هذا الدليلاستخ. 
  استخدم األواني المناسبة لالستخدام في أفران المايكرويف(IEC 60335-2-90). 

 .هذا الجهاز غير معد لالستخدام الصناعي أو المخبري –المواد الكيمائية أو األبخرة اآلكالة في هذا الجهاز  ال تستخدم 

 .لسوائل أو الطعام بأوعية محكمة اإلغالق )مثل المراطبين، البيض كامال  وغيرها( إذ قد تنفجرال تسخن ا تحذير: 

 .األطفال يستخدمون هذا الجهاز ال تدع 

" استبدال الكابل  عهذا الجهاز إذا كان الكابل والقابس الكهربائيان تالفان، أو ل يعمالن بشكل صحيح. راج ال تشغل 

 .iiصفحة  –الكهربائي" 

 .أو تسد الفتحات في هذا الجهاز تغطيال  

 .هذا الجهاز في الخارج ال تخزن 

 هذا الجهاز قرب الماء )مثال : قرب مغسلة المطبخ، في طابق رطب، قرب بركة السباحة(. ال تستخدم 

 .الكابل الكهربائي أو قابس الكهرباء بالماء ال تغمر 

 .منضدةالكابل الكهربائي يتدلى على حافة الطاولة أو ال ال تدع 

 .من هذا الدليل لقراءة إجراءات التنظيف الصحيحة 0-5المياه النفاثة لتنظيف الجهاز. راجع صفحة  ال تستخدم 

أن يستخدم األطفال أو األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية، حسية أو نفسية، أو نقص في المعرفة أو  ال يجب 

 .الخبرة، هذا الجهاز، إال تحت إشراف شخص مسؤول
 

 الحريق خطر من لحدا

 أزل الربطات الحديدية عن أكياس الورق أو البالستيك المستخدمة لتسهيل الطبخ في الفرن. 
  إذا اشتعلت المواد داخل الفرن، ابق باب الفرن مغلقا ، اطفئ الفرن، وافصل الكابل الكهربائي أو اقطع التيار الكهربائي

 .عبر لوحة الكهرباء
 رن أو افصله عن التيار الكهربائي, ابق الباب مغلقا  لتخمد النيران في حال وجودهاإذا رأيت دخانا ، اطفئ الف. 

 . حجرة الطبخ للتخزين ال تستخدم 

الطعام أكثر من الالزم. انتبه جيدا  حين تستخدم الورق، البالستيك، أو غيرها من المواد القابلة  ال تطبخ 

 .لالشتعال داخل الفرن، لتسهيل عملية الطبخ

ك منتجات الورق، أدوات الطبخ أو الطعام في حجرة الطبخ حين ال يكون الفرن في وضعية ال تتر 

 .التشغيل
 

التعليمات بهذه احتفظ  



ii مقدمةال  
 

  
 

 التأريض تعليمات
 

يجب تأريض هذا الجهاز. في حال حصول قصور في العزل الكهربائي، يقلّل التأريض من خطر الصدمة الكهربائية من خالل 

تيار الكهربائي. هذا الجهاز مزود بكابل كهربائي يتضمن سلك تأريض وقابس تأريض يتصل بمقبس توفير سلك مسّرب لل

مركب ومؤرض بشكل صحيح. إذا كانت معلومات التأريض غير واضحة لك تماما ، أو في حال كنت تشك إن كان التأريض 

 .صحيحا  استشر كهربائيا  أو وكيل صيانة مؤهل
 

كان الكابل الكهربائي قصيرا ، اطلب من الكهربائي أو وكيل الصيانة المؤهل تركيب ال تستخدم كابل تمديد. إذا  

 .مقبس كهرباء قرب الجهاز
 

  .الكهربائية بخطرالصدمة للتأريض الخاطئ االستخدام يتسبب قد: تحذير

 

 الكهربائي الكابل استبدال
 

 .لمفوض من قبله، أو أي شخص مؤهل باستبدالهإذا تلف الكابل الكهربائي، يجب أن يقوم المصنع أو وكيل الصيانة ا
 

 

 المايكرويف إلشعاعات المفرط التعرض لتفادي التدابيرالوقائية
 

ال تحاول تشغيل هذا الفرن بينما ال يزال بابه مفتوحا ، إذ قد يؤدي التشغيل بينما ال يزال الباب مفتوحا  إلى التعرض  (أ)

 .تستخف بتعليمات السالمة إلشعاعات مايكرويف مضرة. من المهم جدا  أن ال
 

ال تضع أي شيء بين الجهة األمامية للفرن وباب الفرن أو تدع األوساخ أو غيرها من الرواسب النظيفة تتراكم على  (ب)

 .أسطح الفرن
 

ال تشغّل الفرن إذا كان قد تعرض ألي تلف ممكن. من المهم جدا  أن يغلق بابا الفرن بإحكام، وأن ال يكون هناك تلف في:  (ج)

 .( عازل الباب واألسطح العازلة9( المفصالت والمزالج )مكسورة أو مرخية(، )4( الباب )ملوي(، )1)
 

 .ال يجب أن يقوم بتعديل الفرن أوتصليحه من قبل أي كان، بل من قبل فريق صيانة مؤهل (د)
 

 

 الالسلكي التردد إشارات تشويش
 

لجنة االتصاالت )FCC  تطابقه مع أجزاء معينة من متطلباتيحدث هذا الفرن إشارات تردد إذاعي، وقد تمت تجربته وأثبت 

حول تقريب قوانين الواليات  /13/990EECومتطلبات الحماية المقّرة من المجلس االقتصادي األوروبي  11الفدرالية( قسم 

اه اإلشارات األدنى األعضاء فيما يتعلق بالتوافق اإللكترومغناطيسي في مرحلة التصنيع. لكن بعض األجهزة ذات الحساسية تج

 .من هذه الحدود قد تعاني من بعض التشويش
 

 :إذا كان جهازك يعاني من التشويش

 اترك مساحة أكبر بين الفرن واألجهزة الحساسة. 

 إذا كان يمكنك تأريض الجهاز الحساس، افعل ذلك واتبع إجراءات التأريض الصحيحة. 

 تأثر بهذه الحساسية، تأكد أن البطاريات مشحونة للحد األقصىإذا كانت الميكروفونات التي تعمل على البطارية ت. 

   اربط األجهزة الحساسة بدوائر كهربائية مختلفة إذا كان ذلك ممكنا. 

 اجمع أسالك نظام االتصال الداخلي، أسالك الميكروفون، كابالت مكبر الصوت، وغيرها بعيدا  عن الفرن. 
 

 
 
 
 
 
 
 

التعليمات بهذه احتفظ  



  Tornado 1فرن  عن عامة لمحة
 
 

 

 TORNADO مة حول فرن لمحة عا

 
 

 Tornado : مقاسات فرن 1صورة 
 

 

 البنية
 من الخارج

  296غالف خارجي من الستاينلس الستيل. 

  مم(. 164إنش ) 2أرجل قابلة للتعديل 

 مسكة من الستاينلس ستيل. 

  اسحب نحو األسفل بارد عند اللمس.باب 

 

 من الداخل

  962داخل الفرن مصنوع من الستاينلس ستيل. 

   حجرة طبخ معزولة تماما. 

 مرّكب طبخ IR فليس. 

 

 ستاندارد() القياسية الميزات
 محول دهون متكامل لألجهزة المدرجة لدى UL  للتشغيل من

 (.UL KLNZ) دون تهوئة

 نظام تدفق هواء بسرعات متغيرة. 

 .)أسطح طبخ منوعة )رفوف، حجر، صواني 

 مرّكب تحمير سفلي بتحكم مستقل. 

  تكنولوجيا ذكية الستشعار الفلطية** )في الواليات المتحدة

 فقط(.

  وصفة 141قائمة طعام ذكية، يمكن أن تحفظ. 

 نظام تشخيص ذاتي مدمج لمراقبة المركبات واألداء. 

 .)تصميم قابل للتكديس )يتطلب عدة تكديس 

 وضع استمرار يدوي. 

 ( 5يتضمن قابس وكابل كهرباء .)أقدام 

  سنة واحدة على القطع والعمل –كفالة. 
 

 .فقط (NGC) طرز أمريكا الشمالية

 

 والمقاسات مواصفاتال
 

 المقاسات

 من الخارج

 مم( 214)  إنش 13   االرتفاع

 مم( 512)  إنش 49  مع أرجل*

 مم( 006)  إنش 40   العرض

 مم( 059) إنش 45.7   العمق

 مم( 710) إنش 41.4 (Tornadoمع مسكة )

 مم( 749) إنش 41.25 (Tornado 2مع مسكة )   

 كلغ( 10)  باوند 136   الوزن
 

 ة الطبخحجر

 مم( 469)  إنش 1   االرتفاع

 مم( 939) إنش 15.5   العرض

 مم( 979) إنش 12.7   العمق
 

 
 المسافة  الفارغة حول الفرن

  مم( 6)  إنش 6   من الخلف

 مم( 51)  إنش 4  من الجانبين

 مم( 164)  إنش 2   من األعلى

 

 المسافة التي يحتاجها الفرن للدخول عبر الباب

 مم( 717)  إنش 96  مع الصندوق

 مم( 079)  إنش 42  من دون صندوق

 

(مم 164إنش ) 2*ارتفاع األرجل 



  Tornado فرن حول عامة لمحة 2
 

NGCED (9  ،56فاز، دلتا )هيرتز 
 فولط تردد 496 فلطية التشغيل

 أمبير 96 األمبيرية الحالية

 أمبير 56 /فاز 9 تردد /فاز

 أمبيرIEC 309 ،4 PIN (94 ) قابس

 طوا 0966 الطاقة الكهربائية القصوى

 واط 9566  الطاقة الكهربائية للميكرويف

 

NGCUK (1  ،56فاز )هيرتز 
 فولط تردد 496 فلطية التشغيل

 أمبير 96 األمبيرية الحالية

 أمبير 56 /فاز 1 تردد /فاز

 أمبيرIEC 309 ،3 PIN (94 ) قابس

 واط 0966 الطاقة الكهربائية القصوى

 واط 9566  الطاقة الكهربائية للميكرويف
 

 

NGCBK (1  ،06فاز )هيرتز 
 فولط تردد 446 فلطية التشغيل

 أمبير 96 األمبيرية الحالية

 أمبير 06/فاز 1 تردد /فاز

 أمبيرIEC 309 ،3 PIN (94 ) قابس

 واط 0966 الطاقة الكهربائية القصوى

 واط 9566  الطاقة الكهربائية للميكرويف
 

NGCJD (9  ،56/06فاز )هيرتز 
 دفولط ترد 466 فلطية التشغيل

 أمبير 96 األمبيرية الحالية

 أمبير 06أو  56/فاز9 تردد /فاز

 أمبيرPSE ،4-blade (96 ) قابس

 واط 0966 الطاقة الكهربائية القصوى

 واط 9566  الطاقة الكهربائية للميكرويف
 

NGCJK (1  ،56/06فاز )هيرتز 
 فولط تردد 466 فلطية التشغيل

 أمبير 96 األمبيرية الحالية

 أمبير 06أو  56 /زفا1 تردد /فاز

 أمبيرPSE ،3-blade (96 ) قابس

 واط 0966 الطاقة الكهربائية القصوى

 واط 9566   الطاقة الكهربائية للميكرويف
 

 في أمريكا الشمالية. تستخدم طرز NGC يستخدم طراز مالحظة:

NGCEW ،NGCED ،NGCUK ،NGCBK ،NGCJD 

 .في األسواق العالمية  NGCJKو

 

 إضافية( فةكل) األكسسوارات

  016إنش ) 42ستاند للفرن مصنوع من الستاينلس ستيل 

 .مم( مع عجالت بفرامل

  257إنش ) 11ستاند للفرن مصنوع من الستاينلس ستيل 

 .مم( مع عجالت بفرامل
 

 الشهادات
 

 
 

 الشحن صندوق
 .تشحن كل األفران في صناديق سميكة مموجة محكمة اإلغالق

 

 

 المواصفات الكهربائية
NGC (1  ،06فاز )هيرتز 

 

 فولط تردد 461/426 فلطية التشغيل

 أمبير 96 األمبيرية الحالية

 فاز 1 فاز

 هيرتز 06 تردد

 NEMA 0-96 قابس

 واط 5336/0075 الطاقة الكهربائية القصوى

 واط 9566 الطاقة الكهربائية للميكرويف

 

*تستشعر التكنولوجيا الذكية الستشعار الفلطية قيمة الفلطية 

ة، اوتوماتيكيا ، وتمكن المستخدم من  تعريف الضبط الداخل

 .( بكبسة زر426أو  461الصحيح )

 

ال يحل جهاز استشعار الفلطية مشكلة غياب الفلطية  مالحظة:

أو الفلطية الزائدة. تناط بالمالك مسؤولية تأمين الفلطية الداخلة 

  .حسب المواصفات المبينة

 

NGCeW (9  ،فازWYE ،56 )هيرتز 
 فولط تردد 266 التشغيل فلطية

 أمبير 10 األمبيرية الحالية

 هيرتز 56 /فاز 9 تردد /فاز

 أمبيرieC 309 ،5-pin (32 ) قابس

 واط 0966 الطاقة الكهربائية القصوى

 واط 9566 الطاقة الكهربائية للميكرويف



    3 التكنولوجيا عمل كيفية
 
 
 

 

 التكنولوجيا كيفيةعمل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التكنولوجيا عمل كيفية: 2 صورة
 

 
 
 
 

في الوقت نفسه، ينقل المسخن إشعاعات الحرارة إلى  .9

 .أسفل الطعام

 

يمر الهواء المتدفق عبر محول الدهون حيث تحترق  .2

 .الدهون والروائح وتتم إزالتها

 

األشعة ) IR بالتزامن مع عمل الهواء المتدفق ومركب .5

تحت الحمراء( السفلي، يوزع نظام الميكرويف 

 .لطعامإشعاعات منتظمة باتجاه ا

 
 

 هناك طريقة سهلة توضح عملية الطبخ في أفران مالحظة:

TORNADO إذ يطبخ الميكرويف الطعام من الداخل ،

إلى الخارج بينما يطبخ تدفق الهواء الطعام من الخارج إلى 

 .الداخل. تلتقي اإلشعاعات فتخفض مدة الطبخ بشكل كبير

 
 

 
 

 TORNADO  التكنولوجيا وراء جهاز
 

الجهاز، تقنية حاصلة على براءة اختراع، تدمج بين  يستخدم هذا

الحمل الحراري القسري للهواء بسرعة عالية، التسخين، 

مرة أسرع من طرق الطبخ  14وإشعاعات الميكرويف للطبخ 

 .التقليدية

يتدفق الهواء الساخن في الفرن بسرعة انتشار عالية جدا ، 

الفرن  ويشكل غطاء  حول الطعام. في الوقت نفسه، يرسل

إشعاعات ميكرويف دقيقة ومتوازنة، فيخلق حالة فريدة لظروف 

درجة الحرارة والرطوبة داخل الطعام، ما يحافظ على النكهة 

 .ويعززها

الخطوات الخمس للتكنولوجيا المستخدمة في  4توضح صورة 

يتحكم الحاسوب بهذه الخطوات، وهي . TORNADO فرن

 .مبينة أدناه

 

ية بنقل الطاقة إلى الهواء المتدفق داخل تقوم المسخنات الداخل .1

 .الفرن

 

ميل في الساعة  06يتحرك الهواء المتدفق بسرعة تصل إلى  .4

 .كلم في الساعة( تحت وحول الطعام 166)



  والتركيب جمعةالم 4
 

 
 

 والتركيب المجمعة
 

 
 

مسؤولية أي خسارة أو تلف يحصل  TurboChef ال تتحمل

ة خالل شحن ونقل الجهاز. تتحمل شركة الشحن المسؤولي

 TurboChef الكاملة عن تسليم الجهاز بحالة جيدة. لكن، يمكن

 .مساعدتك لرفع شكوى ضد شركة الشحن

 الفرن حمل
 

كغ(. يجب أن  36باوند ) 136يزن الفرن حوالي  تحذير:

 .يحمل الفرن شخصان أو أكثر

 

اطلب من شخص واحد على األقل أن يقف لكل جهة من جهتي 

. ال تقم أبدا  بحمل الفرن من األمام الفرن. ارفع الفرن من األسفل

والخلف. يجب أن يكون عمق المنضدة التي سيوضع عليها 

مم( على األقل، ويجب أن تكون قادرة  704إنش ) 96الفرن 

 (.كغ 36باوند ) 466على حمل 

بعد تثبيت الفرن على المنضدة، وّصل قابس الكهرباء إلى 

الكهربائية المقبس الكهربائي المؤرض. انظر المواصفات 

 .4صفحة 

 موقع الفرن

قد يتسبب تثبيت الفرن بشكل خاطئ بتلف الجهاز  تحذير:

أو بإصابات جسدية ربما تؤدي إلى الموت. إنها مسؤولية 

المشغّل أن يضمن تثبيت الفرن بشكل صحيح على 

المنضدة. لن تغطي الكفالة أي تلف أو إصابة يتسبب بها 

 .ل خاطئسقوط الفرن عن المنضدة لوضعه بشك

يضمن تثبيت الفرن بشكل صحيح األداء المرضي راحة المشغل 

على المدى الطويل. تأكد أن تضع الفرن في مكان يسهل 

 .الوصول إليه للتشغيل والصيانة الصحيحين

إنش  96يجب أن يكون عمق المنضدة التي سيوضع عليها الفرن 

 466مم( على األقل، ويجب أن تكون قادرة على حمل  704)

كغ(. ال يتحمل المصنع أي مسؤولية عن التلف  36وند )با

أواإلصابة الناتجة عن تركيب خاطئ، بما في ذلك أماكن 

 .التشغيل المؤقتة أو األسطح غير الثابتة

 

 التركيب تعليمات
 

ليتطابق مع متطلبات  TurboChef Tornado يصنع جهاز

، CE ،NSF ،UL ،cUL ،TUV ،PSE ،GOST R  أنظمة

FDA  وFCC   المرعية اإلجراء. كل األجهزة مصممة

ومصدقة للتشغيل اآلمن عند تركيبها بشكل يتطابق مع القوانين 

المحلية و/أو الوطنية. إنها مسؤولية المالك و/أو الشخص 

المسؤول عن تركيب الجهاز، أن يطابق التركيب مع أي قوانين 

 .أو أنظمة موجودة

واردة في هذا الدليل رّكب الفرن فيما يتطابق مع اإلجراءات ال

 .فقط

 
 

قد يتسبب التركيب الخاطئ للفرن أو تركيب  تحذير:

جهاز تلف خالل الشحن أو التخزين، بتلف الجهاز أو 

 .بإصابات جسدية ربما تؤدي إلى الموت

 
 .فرنا  تشك أنه تالف ال ترّكب 

 
قد يتسبب التركيب الخاطئ للفرن أو تركيب جهاز  مالحظة:

 .و التخزين، ببطالن الكفالة المحدودةتلف خالل الشحن أ

 المبدئي والكشف التسليم

بشكل يحول  TurboChef تشحن كل أفران الطبخ السريع من

 .دون تلفها أو تلف أحد مركباتها

عند استالم الجهاز، تفحص صندوق الشحن وتأكد من خلوه من 

أي  تلف خارجي. يجب ذكر أي دليل تلف على إيصال التسليم 

 .قعه السائقويجب أن يو

عند إزالة الفرن من صندوق الشحن، تحقق من أي تلف يكون 

قد حصل. الحظ أي تلف واتصل بشركة الشحن لرفع شكوى. 

تقبل شركة الشحن شكاوي التلف الخفي إذا رفعت هذه األخيرة 

يوم من تاريخ التسليم وعلى الشاري االحتفاظ  15خالل 

 .بصندوق الشحن

 

 
 



والتركيب المجمعة  5  

   

 
  

  

    

 

 
 
 
 
 

 
 

 : فرنين مكدسين فوق بعضهما البعض2صورة                   : فرن مثبت على عربة9صورة              

 
الفتحات في الفرن مع الفتحات في عربة الفرن.  صرف .2

هناك مجموعات فتحات مختلفة على العربة تتطابق مع 

 .C3أو  Tornado  أجهزة

 
سطح العربة وفي الفتحات رّكب البراغي مع الفلكات عبر  .5

 .9في الفرن )مكان األرجل التي أزلتها(. انظر صورة 

 (4تكديس فرنين على بعضهما البعض )صورة 
 

 

تأكد من أن السطح حيث ستضع الفرنين المكدسين قادر  .1

 كغ(؟ 447باوند /  566على حمل وزن )

 

 .دع كل فرن يبرد ثم افصله عن التيار الكهربائي .4

 

، TurboChefفران على عربة أفران إذا كنت تكدس األ .9

تأكد من أن الفرن السفلي مثبت ببراغ إلى العربة وأن 

 .العجالت مقفلة )انظر الجزء السابق(

 

إلى أسفل  (TC3-0323 اربط كتيفة التثبيت )قطعة رقم .2

 :الفرن وجهته الخلفية

 .2أزل البراغي المعلمة بإشارات رمادية في صورة  .أ

ثبيت مع الفتحات في الفرن صف الفتحات في كتيفة الت .ب

 .وأعد تركيب البراغي
 

 .2وّجه الكتيفة حسب ما يظهر في صورة  مالحظة:

مم( بين الجهة  164إنش ) 2يجب أن تكون هناك مسافة 

 .العلوية من الفرن وأي رف أو سطح آخر

يجب أن يكون الفرن على سطح سوي من األمام إلى الخلف 

دت ذلك، تثبيت أرجل ومن جنب إلى جنب.  يمكنك، إذا أر

الفرن إلى المنضدة ببراغ للحصول على ثبات إضافي. عدة 

متوفرة أيضا   (TC3-0242 كبح الفرن االختيارية )قطعة رقم

ويمكنها تأمين تثبيت إضافي للفرن. لمزيد من التفاصيل انظر 

 .7صفحة 

 (3تثبيت الفرن على عربة )صورة 

 .أقفل عجالت عربة الفرن .1
 

 .عربة الفرنضع الفرن على  .4
 

ال تقم أبدا  بحمل الفرن إال إذا ساعدك شخص آخر  تحذير:

 .على األقل

 

عند حمل الفرن، يجب أن يكون هناك شخص على  تحذير:

 .األقل من كل جهة

 .ال تحمل الفرن من األمام والخلف تحذير:

 

ال تنقل األفران على عربة حين تكون مكدسة فوق  تحذير:

 .بعضها البعض

 

رجل الفرن. ستجد فتحات أسفل الفرن مكان األرجل أزل أ .9

.التي أزلتها
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 (6 صورة) مفتوح حرارة مصدر قرب الفرن تركيب

قرب مصدر حرارة مفتوح  TurboChef عند تركيب فرن

 :)انظر الصورة أدناه(، تقيد بالتعليمات التالية
 

  164إنش ) 2تأكد من أن مكان الفرن بعيد مسافة 
ميليمتر(  51إنش ) 4قل، من األعلى، و ميليمتر(، على األ

 .على األقل من الجانبين
 

   إذا كان الفرن قرب مشواة أو موقد، يجب أن ترّكب حاجزا

فاصال  بين الفرن ومصدر الحرارة المفتوح، وتترك مسافة 

 .ميليمتر( على األقل بين الفرن والحاجز 154إنش ) 0

 

 اجزا  فاصال  إذا كان الفرن قرب مقالة،  يجب أن ترّكب ح

ميليمتر(  965إنش ) 14بين الفرن والمقالة، وتترك مسافة 

 .على األقل بين الفرن والحاجز

 

 ( إنش 49يجب أال يقل ارتفاع الحاجز عن ارتفاع الفرن/ 

 (مم 512

 

 التهوئة متطلبات
على موافقة  Turbochef (TORNADO) حصلت أفران

 ة )تصنيفللتشغيل من دون تهوئ Underwiter  مختبر ضامن

UL KNLZ ) لكل أنواع الطعام ما عدا تلك األنواع المصنفة

ضمن مجموعة البروتينات النيئة. تتضمن هذه األطعمة، أنواع 

من الطعام كتلك التي تتضمن عظاما ، دجاج بجلدته، لحم 

هامبرغر نيء، نقانق نيئة، ستيك، وغيرها. إذا كنت تطبخ هذه 

في منطقتك لضمان   HVAC األنواع من الطعام، راجع أنظمة

 .االلتزام بمتطلبات التهوئة

لضمان االلتزام المستمر بكل أنظمة الصحة، البناء والحريق، 

عليك أن تحافظ على الفرن ومحيطه نظيفاُ وبظروف صحية في 

 .األوقات كافة

 

ال يتحمل المصنع أي مسؤولية عن التلف أو  مالحظة:

وافق مع األنظمة اإلصابات الناتجة عن التركيب الذي ال يت

والتعليمات المدرجة أعاله. الفشل في اتباع هذه التعليمات قد 

يتسبب بصدور قرار وقف عن العمل من وزارة الصحة حتى 

 .تحل المشكلة
 
 
 

 

أزل أرجل الفرن الذي ستضعه فوق الفرن السفلي )الفرن  .5

شخص  –العلوي(. تحتاج هذه الخطوة لشخصين أو أكثر 

 ع الفرن وشخص آخر لفك األرجل.واحد على األقل لرف

 

أزل البراغي من الفرن العلوي، كما تُظهر األسهم السوداء  .0

 .2في صورة 

 

 .ضع الفرن فوق الفرن المرتبط بكتيفة التثبيت .7

  
 

ال تقم أبدا  بحمل الفرن إال إذا ساعدك شخص  تحذير:

 .آخر على األقل

 
عند حمل الفرن، يجب أن يكون هناك شخص على  تحذير:

األقل من كل جهة. ال تحمل الفرن من األمام والخلف، وال 

 .تستخدم مسكة الفرن لحمله

 
صّف الفتحات في كتيفة التثبيت مع الفتحات في الفرن  .1

 .العلوي وأعد تركيب البراغي

 
 .ال تكدس أكثر من فرنين فوق بعضهما البعض تحذير:

 

 

 (5 صورة) المدمج التركيب
كيب على منضدة أو طاولة. مصممة للتر TurboChef أفران

 .إنها ليست مصممة للتركيب المدمج

التركيب المدمج هو تركيب الفرن في أي بنية كاملة تحيط الفرن 

من جهاته الخمس )أي الجهة العلوية / الجهة الخلفية / 

 الصفيحتين الجانبيتين والقاعدة(.

 

 :إذا اضطررت للتركيب المدمج، عليك ضمان التالي

 

 966 متر مكعب في الدقيقة(،  1.5ة في الدقيقة  )قدم مكعب

 .كحد أدنى، من تدفق الهواء اإلضافي في الحجرة

 

  مم( على األقل بين الفرن وكل األسطح  51إنش ) 4مسافة

 .األخرى

 

باإلضافة إلى ذلك، سيكون المشغّل مسؤوال  عن تغطية أي كلفة 

 .هإضافية تترتب على تحريك الجهاز وإزالته من مكانه لصيانت
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 المدمج التركيب: 5 صورة 

 

  
 مفتوح حرارة مصدر قرب التركيب: 6 صورة

 
 

المنضدة !ذا كانت األرجل خارج الحافة أو في حال السقوط عن 

 .ترك لينزلق عن الحافة أو تم شده عمدا  أو بقوة

 

تتضمن العدة تعليمات التركيب الصحيح. إذا احتجت أي مساعدة 

 800.90TURBO صل بخدمة الزبائن على الرقم التاليإضافية، ات

 أو بالموزع المعتمد.  (214-379-6000 1+)

 
 

 
 

 

 

 الفرن مجمعة

 مجمعة الفرن

 
 .أزل مواد التغليف بعناية عن رف الفرن .1

 .افتح باب حجرة الطبخ .4

 .أزل مواد التغليف داخل الفرن .9

 .رّكب رف الفرن في الفرن .2
 

 الختيارية التركيب قطع
 (TC3-0242رقم  قطعة) الفرن كبح عدة

عدة كبح الفرن نظام اختياري يمنع الفرن من التحرك إلى 

 األمام خالل االستخدام و/ أو التنظيف. لن تمنع الفرن من 
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 ذكية بطاقة على الطعام قائمة حفظ
 

قد يطلب منك في وقت معين، أن تحفظ إعدادات قائمة الطعام 

اضطررت إلى استبدال لوحة الحالية في بطاقة ذكية )مثال  إذا 

سوف التحكم(. الحظ رجاء أنه عند استكمال هذه العملية، 

تمحى أي إعدادات قائمة طعام موجودة على البطاقة الذكية  

 .إلى األبد

 
 تأكد من أن الفرن في وضعية تبريد أو في وضعية  .1

OFF. 

 

 (:SAVE MENU)م" شغّل ميزة "حفظ قائمة الطعا .4

 .ى ونحو األسفل معا  اضغط مفتاحي نحو األعل .أ

واضغط  (M-E-N-U) 1-0-9-0أدخل الرمز  .ب

 .(ENTER) أدخل

  م"لتشغيل ميزة "تحميل قائمة الطعا 3اضغط  .ج

(LOAD MENU.)  سيعود الفرن إلى وضعية

 .OFF /التبريد

 .اضغط مفتاحي نحو األعلى ونحو األسفل معا   .د

واضغط  (S-A-V-E) 9-1-4-7أدخل الرمز هـ.   

يعود الفرن إلى وضعية س(. ENTER) أدخل

 .OFF /التبريد

 

أزل الصفيحة السفلية التي تغطي مكان دخول البطاقة  .9

 (. 3الذكية )صورة 

 

(. سيعود الفرن 3أدخل البطاقة الذكية في الفرن )صورة  .2

 .OFF /إلى وضعية التبريد

 

 .اضغط مفتاح اللمس السفلي لجهة اليسار .5

 

 SAVE)" اختر "حفظ قائمة الطعام على بطاقة ذكية .0

MENU TO CARD.)  سيتم تحميل قائمة الطعام

 .الموجودة على الفرن إلى البطاقة الذكية

 

سيصفّر الفرن. أخرج البطاقة  عند انتهاء هذه العملية، .7

 .الذكية وأعد تركيب الصفيحة السفلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذكية البطاقة أدخل: 9 صورة

 

 ذكية بطاقة من الطعام قائمة تحميل
ب منك في وقت معين، أن تستبدل إعدادات قائمة الطعام قد يطل

بإعدادات جديدة عبر بطاقة ذكية. الحظ رجاء أنه عند استكمال 

سوف تمحى إعدادات قائمة الطعام القديمة  إلى  هذه العملية،

 األبد.

 

 .OFF /تأكد من أن الفرن في وضعية التبريد .1
 

 .(LOAD MENU) "شغّل ميزة "تحميل قائمة الطعام .4

 .اضغط مفتاحي نحو األعلى ونحو األسفل معا   .أ
 واضغط أدخل  (M-E-N-U) 1-0-9-0أدخل الرمز  .ب

(ENTER). 
 LOAD" )لتشغيل ميزة "تحميل قائمة الطعام 3اضغط  .ج

MENU.) 
 

أزل الصفيحة السفلية التي تغطي مكان دخول البطاقة الذكية  .9

 (.3)صورة 
 

 (.3أدخل البطاقة الذكية في الفرن )صورة  .2
 

 .مفتاح اللمس السفلي لجهة اليساراضغط  .5

 
 LOAD)" اختر "تحميل قائمة الطعام من بطاقة ذكية .0

MENU FROM CARD .) سيتم تحميل قائمة الطعام

 .الموجودة على البطاقة الذكية إلى الفرن

 
عند انتهاء هذه العملية، سيصفّر الفرن. أخرج البطاقة الذكية  .7

.وأعد تركيب الصفيحة السفلية



 مصطلحات التشغيل العامة 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هذه الصفحة بيضاء عمدا   تركت

  



 مصطلحات التشغيل العامة 11

 

 

 العامة التشغيل مصطلحات
 

 الطبخ وضع

يقوم الفرن بالطبخ خالل هذا الوضع )طبخ نوع من أنواع 

الطعام(. الحظ أن نوع الطعام، أو الوصفة، مدرج تحت 

 مجموعة الطعام )انظر مصطلحات الطبخ العامة أدناه(.

 
 التبريد وضع

ية خالل هذا الوضع تشتغل مروحة النقل الحراري الرئيس

درجة  156حتى تنخفض درجة حرارة الحجرة لتقل عن 

درجة مئوية(. تتوقف معظم مركبات الفرن  05فهرنهايت )

في وضع التبريد ما عدا مروحة التبريد، محرك النقل 

 .الحراري ومفاتيح التحكم بالفرن

 

 التعديل وضع

يتمكن المستخدم في هذا الوضع من تعديل إعدادات قائمة 

 .الطعام

 

 الفحص وضع
وضع الفحص وضع تشخيصي خاص يمّكن تقنيي الصيانة 

 .من تشغيل أنظمة الفرن بشكل مستقل لفحصها

 العامة الطبخ مصطلحات

 الطبخ دورة

 .مجموعة من اإلجراءات يفصلها نوع الطعام أو الوصفة

 
 الوصفة/  الطعام نوع

ة مجموعة من عوامل الطبخ تتضمن مدة الطبخ الكاملة، درج

 .المضبوطة مسبقا  ومجموعة الوقائع  IR حرارة

يجب أن يكون هناك حالة واحدة على األقل في كل وصفة، 

 (.0وال يجب أن تزيد الوقائع عن ستة )

 
 الكاملة الطبخ مدة

 .مدة الطبخ الكاملة لوصفة معينة

 
 

 
 
 
 

 الفرن تشغيل مركبات
 

 الشاشة

 .المشغّل الشاشة هي الوسيط األساسي لنقل الرسائل إلى

 

 المفاتيح لوحة

 أوامره المشغل ليدخل األساسي الوسيط هي المفاتيح لوحة

 .الفرن إلى

 

 الطبخ حجرة

 .الطعام فيها يطبخ التي الحجرة

 

 واألوضاع الحالت

 وضع

الوضع هو برنامج يخّول حدوث بعض العمليات. األوضاع 

، التحمية، االنتظار، الطبخ، التبريد، OFFفي الفرن هي، 

 .تعديل والفحصال

 

 OFF وضع 
، تنخفض درجة حرارة الحجرة لتقل عن OFF  خالل وضع

درجة مئوية(، وال تصل الطاقة  05درجة فهرنهايت ) 156

مروحة النقل  –الكهربائية إلى مركبات الفرن الرئيسية 

الحراري، المسخنات، دوائر ماغنترون ومركب إشعاعات. لكن 

التحكم )لوحة المفاتيح التيار الكهربائي يصل إلى أنظمة 

 (.والشاشة

 
 التحمية وضع

يحّمى الفرن خالل هذا الوضع ليصل إلى درجات الحرارة 

 .المضبوطة في حجرة الطبخ ومرّكب اإلشعاعات

 
 النتظار وضع

خالل هذا الوضع، يكون الفرن قد وصل إلى درجة الحرارة 

ي المضبوطة وأصبح جاهزا  ألوامر الطبخ عبر لوحة المفاتيح. ف

وضع االنتظار، تعرض الشاشة مجموعات الطعام الثمانية 

 .األولى

لحين حصول الفرن على أوامر الطبخ، سيشغّل المروحة 

 .والمسخنات للحفاظ على درجات الحرارة المضبوطة
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 الطبخ حجرة في الفعلية الحرارة درجة
درجة الحرارة الفعلية في حجرة الطبخ كما تسجلها 

 .رية في حجرة الطبخالمزدوجة الحرا

 

 الطبخ حجرة في المضبوطة الحرارة درجة

درجة حرارة مضبوطة مسبقا  تحمى حجرة الطبخ لتبلغها 

 .فيصبح الفرن جاهزا  للطبخ

 

 .تطبق درجة الحرارة المضبوطة مسبقا  على الوصفات كافة

ا  المضبوطة الحرارة درجة  IR لمركب  مسبقا

حتى  IR بدرجة حرارة مضبوطة مسبقا  يحمى مرك

يبلغها وتبقى درجة الحرارة على ما هي عليه حتى تختار 

 .وصفة لطبخها
 

تضبط درجة الحرارة هذه مسبقا  من قبل مبرمج قائمة 

 .الطعام وال يمكن تعديلها إال بموافقته

 .لمزيد من التفاصيل 11انظر صفحة 

 واألعطال األخطاء

 الخطأ رمز
عند اكتشاف  رمز ينذر المستخدم حول فشل في التشغيل.

الخطأ، يومض رمز الخطأ مع شرح موجز عنه على 

 .الشاشة مرارا  وتكرارا  
 

يسجل كل خطأ في عداد األخطاء )لمزيد من التفاصيل 

 .(40انظر صفحة 

 خطأ رسالة
تعرض الشاشة رسالة الخطأ حين يحدث شيء غير 

متوقع. تومض الشاشة برسالة الخطأ فقط عند حدوثه، وال 

 .األخطاءيسجل في عداد 

 

 (STEST) فحص ذاتي 

ميزة تشخيصية خاصة تفحص كل األنظمة الحساسة 

 .لتحديد حالتها التشغيلية

 

 

 

 

 
 

 

 

 المضبوطة IR حرارة درجة

خالل وصفة  IR إنها درجة حرارة التشغيل لمركب التسخين

 .معينة

هو مرّكب التسخين الكهربائي الموجود  IR مرّكب التسخين

الحرارة المستخدمة بشكل رئيسي تحت رف الطبخ، ويوفر

 .لتحميص و/أو تحمير الجهة السفلية من الطعام

 
 حالة

إنها جزء من الوصفة، يتطلب إعدادات هواء وميكرويف معينة. 

يجب أن يكون هناك حالة واحدة على األقل في كل وصفة، وال 

 .)0يجب أن تزيد الحاالت عن ستة )

بة الوقت، نسبة الهواء، خالل الحالة، يستطيع المستخدم تحديد نس

 .ونسبة الميكرويف

 .17لمزيد من التفاصيل انظر صفحة 
 

 
 الوقت)%(  نسبة

( من مدة الطبخ الكاملة. %166-6كل حالة هي نسبة مئوية )

 .166يجب أن يصل مجموع النسب المئوية للحاالت كافة إلى 

 

 هواء)%(  نسبة
محرك النقل  تحدد هذه النسبة المئوية كمية تدفق الهواء )سرعة

 16الحراري( خالل الحالة. تتراوح اإلعدادات الصحيحة بين 

 .في كل مرة %16، وتزيد %166و

 

   (WAV) ميكرويف)%(  نسبة

 .تحدد هذه النسبة مدة الميكرويف خالل حالة معينة

 

في  %16، وتزيد %166و 6تتراوح اإلعدادات الصحيحة بين 

 :كل مرة. مثال  
 

 6% WAV  = عاعات الميكرويف خالل ال وجود إلش

 .الحالة
 

 56% WAV =  إشعاعات الميكرويف موجودة خالل

 .ثوان خالل الحالة 16الثواني الخمس األولى من 
 

 166% WAV  = إشعاعات الميكرويف موجودة خالل

 .ثوان خالل الحالة 16ثواني من  16
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   :Snoozeللدخول إلى وضع 

 

)انظر الخطوات  Snoozeتأكد أنه يمكنك تشغيل وضع  10

 السابقة(0
 

إلطفاء  (Back) من شاشة االنتظار، اضغط مفتاح عودة 40

 .الفرن
 

ل إلى اضغط مفتاح اللمس السفلي لجهة اليسار للدخو 90

، أو اضغط مفتاح اللمس السفلي لجهة  Snoozeوضع

 0(Cooling Down)اليمين للدخول إلى وضع التبريد 
 

سيدخل الفرن  Snoozeإذا اخترت الدخول إلى وضع ،  20

اضغط Snooze  من شاشة وضع .Snooze في وضع

مفتاح اللمس السفلي لجهة اليسار للدخول إلى وضع 

السفلي لجهة اليمين  التبريد، أو اضغط مفتاح اللمس

 .لتشغيل الفرن مجددا  

 (Done) "شاشة "انتهاء الطبخ / مطهو

 :شغّل شاشة "انتهاء الطبخ / مطهو" لتتمكن من

 .طبخ نوع الطعام لمدة أطول بعد انتهاء دورة الطبخ -

 

حفظ مدة طبخ معدلة )فقط إذا كانت ميزة "تحديد مدة  -

 الطبخ" في وضعية التشغيل(0
 

 100انظر صفحة 

 

 لتشغيل / توقيف شاشة "انتهاء الطبخ / مطهو":

اضغط مفتاحي نحو األعلى ونحو األسفل معا  حين  10

 OFF0  يكون الفرن في وضع التبريد أو في وضعية
 

واضغط  (D-O-N-E) 9-0-0-9أدخل الرمز السري  40

 0(Enter)أدخل 
 

"، 0عندما تطلب منك الشاشة ذلك، إذا ضغطت " 90

/ مطهو"0 إذا ضغطت  ستشتغل شاشة "انتهاء الطبخ

أي رقم آخر في لوحة األرقام، تتوقف شاشة "انتهاء 

 0"الطبخ / مطهو
 

 

ا وبقاء   (Snooze) وضع أي توقف التشغيل تماما

 المسخنات تعمل

لكي يتمكن الفرن من التشغيل  Snooze شغل شاشة

 OFF0 بسرعة بعد وضع الفرن في وضعية
 

تشغيل ، يتوقف الSnooze حين يكون الفرن في وضع

تماما ، لكن المسخنات ال تتوقف عن العمل0 تبقى درجة 

الحرارة المضبوطة في حجرة الطبخ على ما هي عليه 

درجة  IR 200 وتتراجع درجة الحرارة الفعلية لمركب

 IR درجة مئوية( عن درجة حرارة 182فهرنهايت )

 .المضبوطة
 

 .عند استالم الجهاز، يكون وضع النوم متوقفا  

 Snooze  وقيفلتشغيل / ت
 

اضغط مفتاحي نحو األعلى ونحو األسفل معا  حين  10

 OFF0يكون الفرن في وضع التبريد أو في وضعية 
 

واضغط  (S-N-O-Z) 0-0-0-7أدخل الرمز السري  40

 0(Enter)أدخل 
 

 

"، 0عندما تطلب منك الشاشة ذلك، إذا ضغطت " 90

إذا ضغطت أي رقم آخر Snooze 0  سيشتغل وضع

 Snooze0يتوقف وضع  في لوحة األرقام،
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 الطبخ ونصائح الوصفات تطوير
 
 

، وللحصول على مدة Tornado عند تحضير وصفة لجهاز

الطبخ الكاملة، يمكنك أن تبدأ بقسمة مدة الطبخ التقليلدية لنوع 

 180بـ الطعام 
 

والنسبة المئوية للهواء  تشكل النسبة المئوية للميكرويف 40

العنصران الرئيسيان ألي حالة خالل دورة الطبخ0 

 .ويؤثر كل منهما على الطعام بشكل مختلف
 

  الهواء يؤمن اللون، التحمير، والكثافة حين ال تكون

 .الرطوبة عامال  نشطا  
 

  يطبخ الميكرويف الطعام بسرعة ويحافظ على رطوبة

 .الطعام
 

هو فرن طبخ سريع ، إال  Tornado وعلى الرغم من أن فرن

أن التفكير حسب طرق الطبخ التقليدية يمكن أن يساعدك 

لتحديد نقطة انطالق تبدأ من خاللها تجربة وتحديد إعدادات 

 .الوصفة

سننظر في الجزء التالي إلى عملية طبخ  ثالثة أنواع طعام 

مختلفة، ونسلط الضوء على العالقة بين طرق الطبخ التقليدية 

 .م الطبخ السريعوعال

 المجلدة البيتزا: 1 رقم مثل

يجب إزالة تجميد البيتزا المجلدة،، طبخها واالنتهاء من 

إزالة التجميد، الطبخ وانتهاء  –طبخها0 هذه المراحل الثالث 

 .ترتبط بالطبخ السريع على الشكل التالي –الطبخ 

 :إزالة التجميد

 .لة التجميدإشعاعات مايكرويف عالية إلخراج المنتج من حا

 الطبخ

يستخدم الهواء والميكرويف لطبخ الطعام0 حسب نوع الطعام، 

قد يحتاج الطبخ عدة وقائع للحصول على أقصى جودة 

 .ممكنة

 

 

 
 

 

 الوصفات تطوير
 

بين الهواء الساخن والميكرويف  TurboChef تدمج أفران

لطبخ الطعام0 وعلى الرغم من أن خبرتك مع أفران النقل 

و أفران الميكرويف ستبين لك نقاطا  مشتركة الحراري أ

وأخرى مختلفة، لكن السر في وضع وصفات جيدة ألنواع 

 :مختلفة من الطعام يكمن في فهم القواعد التالية

 

غطاء متحركا  من   TurboChef تستخدم أفران 10

 .الهواء الساخن يحيط بالطعام ويحافظ عليه رطبا  
 

يساعد في تحمير يؤمن الهواء الساخن معظم الحرارة و 40

الطعام0 كلما زادت سرعة الهواء، تزيد سرعة 

 .الحرارة المنتقلة إلى الطعام
 

يؤمن الميكرويف الحرارة إلى وسط الطعام0 ال تحاول  90

 .االعتماد على المايكرويف فقط لطبخ الطعام بالكامل
 

يحدد وزن الطعام المدة الضرورية للطبخ الكامل0 كلما  20

دة الطبخ الكاملة0 )تحتاج زاد وزن الطعام، تزيد م

معظم أنواع عجينة البيتزا المتوسطة السماكة إلى 

 ثانية(0 188حوالي 
 

قد تحتاج إلى قلب أنواع الطعام السميكة أوالكثيفة في  50

 .نصف دورة الطبخ
 

يعطي الميكرويف نتائج أفضل في المراحل األولى من  00

الطبخ، ثم استخدم الهواء الساخن الستكمال عملية 

 .الطبخ
 

تتغير ألوان الطعام في المرحلة األخيرة من دورة  70

الطبخ0 تؤثر سرعة الهواء الساخن في المراحل 

 .األخيرة من دورة الطبخ بشكل كبير بلون الطعام
 

 التطوير منهجية

 :عند تطوير أي وصفة، من المهم أن تتذكر التالي

تعتمد مدة الطبخ الكاملة بشكل كبير على وزن الطعام  10

 .إليهواإلضافات 
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الحظ أنه تمت إضافة استراحة قصيرة بين مرحلتي الطبخ 

وانتهاء الطبخ في وصفة عجينة الفطائر المجلدة0 هذه 

االستراحة تخول المنتج من االستفادة القصوى من عملية 

 .الطبخ قبل االنتقال إلى التحمير

 
 التطابق أهمية

 

خطأ وأي تغيير ال تترك أفران الطبخ السريع مجاال  واسعا  لل

بسيط في وزن المنتج أو حالته قبل الطبخ يترك تأثيرا  كبيرا  

في النتيجة النهائية0 لهذا السبب، فإن تطابق المنتج مهم جدا  

 .في تطوير واستخدام الوصفات

سوف تحصل على نتيجة متطابقة عند تطوير الوصفات 

 .واستخدامها إذا حافظت على ثبات العوامل التالية

 

 و/ أو الوزن الحصة. 
 حالة الطعام ودرجة حرارة الطعام قبل الطبخ. 

إذا طبخت المنتج نفسه مجلدا  في المرة األولى وطازجا  

 .في المرة الثانية، ستحصل على وصفتين مختلفتين

 إناء الطبخ 
تتفاعل المواد المختلفة بشكل مختلف مع تقنية الطبخ0 

تي راجع الصفحة التالية لمعلومات حول المواد ال

 Tornado0  ننصحك باستخدامها في فرن

 

 حالة الفرن 
دقيقة  98لمدة  ON ننصح بأن يكون الفرن في وضعية

 .على األقل قبل تطوير الوصفات

 

 التجربة من تخف ل
في تطوير الوصفات، ال تخف من التجربة0 اكتب اإلعدادات 

الحالية، ثم ابدأ بتجربة إعدادات مختلفة0 يمكنك إعادة برمجة 

 .صفات القديمة في الفرن خالل ثوانالو

مالحظة: بعد إدخال وصفة ما أو تعديلها، من األفضل 

  الخروج من وضع التعديل وتجربة الوصفة في وضعية

ON0 

 C3  مالحظة: ال يمكن تبادل وصفات وإعدادات أفران

 Tornado0و
 

 

 
 

 :انتهاء الطبخ

ال يستخدم الميكرويف أو يستخدم بشكل بسيط0 الهواء 

توسط السرعة إلى سريع جدا  لتحمير الطعام والحصول م

 0على اللون المناسب

 

 تكون الوصفة على الشكل التالي:

 

 مجلدة فطائر عجينةو مقلية بطاطا: 2 رقم مثل

كما في البيتزا المجلدة، يجب إزالة تجميد الطعام، الطبخ 

 .واالنتهاء من الطبخ

على الرغم من أن البطاطا المقلية وعجينة الفطائر المجمدة 

تمر بمراحل الطبخ نفسها، تختلف مواصفات هذه المراحل 

 .حسب مواصفات الطعام الذي يتم طبخه

 على الشكل التالي: تكون وصفة البطاطا المقلية

 

 :وتكون وصفة عجينة الفطائر المجلدة على الشكل التالي
 

% WAV % خطوة الحالة وقت % هواء 

 تجمدإزالة  1  48 48 08

 الطبخ 4 58 08 48

 انتهاء الطبخ 9 18 28 8

8 08 48 2  

8 18 8 5  

8 18 8 0  

 

 

% WAV % خطوة الحالة وقت % هواء 

 إزالة تجمد 1  98 18 188

 الطبخ 4 28 58 08

 انتهاء الطبخ 9 98 08 98

8 18 8 2  

8 18 8 5  

8 18 8 0  

% WAV % خطوة الحالة وقت % هواء 

 إزالة تجمد 1  08 188 08

 الطبخ 4 18 188 08

 انتهاء الطبخ 9 18 188 8

8 18 8 2  

8 18 8 5  

8 18 8 0  

% WAV % خطوة الحالة وقت % هواء 

 إزالة تجمد 1  98 18 188

 الطبخ 4 28 58 08

 انتهاء الطبخ 9 98 08 98

8 18 8 2  

8 18 8 5  

8 18 8 0  



الطبخ ونصائح الوصفات تطوير  23  
 
 
 

 
  خبز ورق/  صفائح

  سيليكون أوQuillon 
 

في معظم الحاالت، يستخدم ورق الخبز لوحده في الفرن0 قد 

الحتواء الدهون  Ovenware II أو Pressware تحتاج إلى

والرطوبة في بعض أنواع الطعام0 ورق الخبز أو صفائح 

، TurboChef الخبز المصنوعة من السيليكون تناسب أفران

 Quillon كما أنها تأتي بأوزان مختلفة0 الصفائح ماركة

 .مناسبة لكنها تتلف ويتغير لونها بسرعة
 

 زرقاء بورود المزينة اآلنية فخار، سيراميك،
يمكن استخدام هذه األواني في الفرن0 قد تمتص هذه المنتجات 

إشعاعات ميكرويف أكثر من منتجات الورق أو البالستيك، 

لكن يمكنك تعديل ذلك في إعدادات الطبخ بسهولة، من دون 

خ في معظم األحيان0 إمكانية استخدام هذه تمديد مدة الطب

األواني لمدة طويلة توفر عليك على المدى الطويل0 لكنها 

تمتص الكثير من الطاقة الحرارية داخل الفرن وهي أثقل 

وزنا  من الخيارات األخرى والتعامل معها قد يشكل خطرا  

على سالمتك0 إذا وقعت هذه األواني أرضا  ستنكسر، لكنك إذا 

ت عليها ستدوم طويال 0 عليك االعتناء جيدا  بهذه األواني حافظ

 .وبجليها

 

 المقوى الزجاج

 Pyrex   وزجاج Borosilicate 
 

مناسبة لالستخدام في الفرن0  (Pyrex) أواني الزجاج المقوى

تتطابق فوائدها وعقباتها مع تلك التي ذكرت في الجزء 

 م من أداءالسابق حول أواني السيراميك والفخار0 على الرغ

Pyrex   العالي إال أنه عليك الحذر من استخدامها في مطابخ

على األرض تنكسر وتتحول  Pyrex المطاعم0 إذا وقعت آنية

إلى قطع زجاج صغيرة جدا ، فتعرض السالمة الغذائية 

 .للخطر

 
 

 

 الفرن لدخول الصالحة المواد
 

 Tornado يؤدي استخدام المنتجات التالية خالل تشغيل فرن

إلى إطالة مدة صالحية الفرن وتحسين نوعية الطعام 

 .المطبوخ

 لوحة طبخ من الورق المقوى صالحة لدخول الفرن

  آنيةPactiv’ Pressware 

 آنية Champion ( اشترتها مؤخرا  شركة 

Pressware) 
  آنية شركةChinet (Ovenware II) 

 
مع أنها مصممة الستخدام واحد فقط، يمكنك استخدام هذه 

نتجات عدة مرات قبل التخلص منها0 باإلضافة إلى ذلك، الم

فإنها تخفف كمية الجلي كما أن أداءها جيد جدا  وال تنكسر 

 .عندما توقعها في المطبخ

تستخدم هذه المنتجات كمواد تغليف من المصنع، وفي بعض 

 .الحاالت يمكن استخدامها كوعاء تقديم أيضا  

 
 Pressware0 ةلوحة/ صفيحة الورق "المجعد" من شرك

يخف التجعيد خالل الطبخ0 ال تقبل هذه األواني األغطية 

 .الدائرية المقببة لكن يمكن تغطيتها وعزلها بالنيلون

 .Chinet Co) منتجات الورق التي تستخدم في الفرن

Ovenware II )مصبوبة0 أداؤها مشابه ألداء Pressware 

لطبخ0 هذه لكن شكلها ال يتغير وتقبل الغطاء المفبب بعد ا

المنتجات مناسبة باللون األسود ألن األلوان الفاتحة تتغير 

 .قليال  في الفرن

كال المنتجين متوفر بأشكال وأحجام مختلفة ويتغير سعرها 

نسبيا 0 يجب أن تستخدم أصغر قياس مناسب لتخفيف الكلفة0 

يمكن أن تطيل حياة األواني لمرتين أو ثالث مرات إذا 

 .وهو رخيص الثمن داخلها استخدمت ورق الخبز
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 Nordic Ware اآلنية ماركة 

مصنوعة من بالستيك ذي نوعية عالية تتحمل  Nordic Ware آنية

درجة الحرارة المرتفعة، وتعتبر من أهم األواني التي تستخدم في 

الفرن، ال سيما "الصينية المضلعة" أو "الصينية البيضاوية" وهي 

ر، الباستا أو الصحون الجانبية0 هذه تستخدم لتسخين ثمار البح

 .المنتجات مناسبة تماما  لكلفتها المتدنية وإمكانية إعادة استخدامها

 
 تستخدمها  ل أن يجب التي اآلنية

 Tornado0ال ننصح باستخدام المنتجات التالية في فرن 

 الصواني المعدنية 

 ورق اللف المعدني 

 ورق التغليف البالستيكي 

 ورق الشمع 

 ج العاديالزجا 

 )أواني الخشب )ما عدا األسياخ 

 البالستيك الذي ال يمكن استخدامه في الفرن 

 أدوات المائدة 

 مسبار درجة الحرارة 

 بطاقات تعريف الطعام 

 )ستيروفوم )الفلين 

 منتجات الورق التي ال يمكن استخدامها في الفرن 

  البالستيك

 CPET وPCTA  
 

، لكنها PCTA و CPET يمكنك استخدام أوعية البالستيك
، فيجب PCTAو CPET خطيرة0 إذا لم يكن هناك بديل عن

يذوب على درجة  PCTA التحكم بالتنفيذ بعناية0 ومع أن
درجة مئوية((  45درجة فهرنهايت ) 58حرارة معينة )حوالي 

، لكن أداءهما مماثل0 يمكن أن يتغير شكل CPET أكثر من
راوة، فتصبح أكثر ط PCTAو CPET   أوعية البالستيك

 TurboChef0ويمكن أن تذوب في فرن 

 

على المستخدم أن يأخذ بعين االعتبار أنواع الطعام التي 
سيطبخها، مدة الطبخ، إعدادات الطبخ ودرجة حرارة الفرن 
المضبوطة0 تحديدا ، قد تزيد حرارة الزيوت والدهون في 

الطعام عن نقطة ذوبان البالستيك عند تعرضها إلشعاعات 
واء ذات درجة حرارة عالية جدا 0 إذا كنت ميكرويف وه

، عليك أن تخفض ضبط درجة PCTA أو CPET تستخدم
 412 - 480درجة فهرنهايت ) 245 -288الحرارة إلى 

 IR درجة مئوية(، كما يجب أن تخفض درجة حرارة مرّكب
 درجة مئوية(0 408درجة فهرنهايت ) 588إلى  

 

يحافظ على شكله، عند استخدام البالستيك حسب متطلباته، س
ويمكن أن يستخدم غطاء وعاء مخصص لالستعمال في 
الفرن0 يشحن الطعام في أواني البالستيك من المصنع مع 
غطاء معزول بالنيلون0 )أزل النيلون خالل الطبخ وضع 
الغطاء بعد الطبخ(0 تصنع هذه األواني بأشكال وأحجام 

 .مختلفة
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تحذير: تصل درجة حرارة المركب السفلي خالل 

درجة  597درجة فهرنهايت ) 1888التشغيل إلى 

 مئوية(0
 

: أزل بقايا الطعام الكبيرة ورش داخل الفرن 5خطوة 

 TurboChef بمحلول التنظيف من 

 أزل بقايا الطعام الكبيرة بمنشفة رطبة. 

 يف على البقعةللبقع العنيدة، رش محلول التنظ. 

  دقائق 5دع محلول التنظيف يتغلغل في البقعة لمدة. 

 ال تنقع أسفل الماء بالفرن أو بمحلول التنظيف. 

 الفرن داخل نظف: 6 خطوة

  نظف باب الفرن وحجرة الفرن بفوطة تنظيف من

 .النيلون
 

تنبيه: ال تضغط على األنابيب المعدنية الموجودة 

لكفالة كلفة تصليحها إلى جانبي الحجرة0 لن تغطي ا

 .إذا انكسرت
 

 الفرن داخل امسح: 7 خطوة

  امسح باب الفرن، المركب السفلي، وحجرة الفرن

 .بمنشفة رطبة
 

 السفلية الدخول صفيحة منطقة نظف: 8 خطوة

  ال ترش مواد كيمائية في هذه المنطقة أو في أي من

فتحات الفرن، مثل فتحات التهوئة على اللوحات 

روحة التبريد أو الجهة الخلفية للفرن0 قد الجانبية أو م

يؤدي ذلك إلى تلف في المركبات الكهربائية 

 .الحساسة، ال تغطي الكفالة كلفة تصليحه
 

المركب السفلي وسطح الطبخ  تركيب: أعد 9خطوة 

 .وصفيحة الدخول السفلية
 

 تابع في الصفحة التالية0
 

 

 Tornado الصيانة اليومية لفرن 
 

قد يؤدي  TurboChef0 ت الفرن الخاصةاستخدم منظفا

استخدام أي نوع آخر من أدوات التنظيف إلى تلف في 

 .مركبات الفرن الحساسة، ال تغطي الكفالة كلفة تصليحه
 

 واألدوات المواد
في  189108قطعة رقم  ) TurboChef منظف الفرن من

 Oven عالميا (، محلول الحماية 189908الواليات المتحدة، رقم 

Guard من TurboChef ( في الواليات  189101قطعة رقم

وطة تنظيف مصنوعة من فعالميا (،  189908المتحدة، رقم 

 .النيلون، ومناشف نظيفة
 

 الفرن تحضير: 1 خطوة

 اضغط مفتاح عودة (Back) لتطفئ الفرن. 
  ستعرض الشاشة عبارة الفرن في وضعيةOFF / 

 (Oven OFF/Coolding Down0تبريد )
  تنظيف الفرن خالل عملية التبريد0 يحتاج ال تحاول

 .دقيقة ليبرد 08الفرن ما يقارب 
 

تحذير: يعمل الفرن بدرجة حرارة عالية تصل إلى 

درجة مئوية(، وقد  408درجة فهرنهايت ) 588حوالي 

 .يتسبب بإصابات متعددة إذا لم تدعه يبرد بشكل صحيح

 السفلية الدخول صفيحة أزل: 2 خطوة

  تجمع في هذا المكانامسح أي فتات. 
 

 الطبخ سطح ونظف أزل: 3 خطوة

 إذا كان رفًّا، اغسله، اشطفه وعقمه. 
  إذا كان حجر طبخ، نظفه بعناية من دون ماء0 إذا تبلل

 .الحجر دعه يجف تماما  في الهواء الطلق
 

 السفلي المركب ارفع: 4 خطوة
 تأكد من أن المركب السفلي قد برد قبل أن ترفعه. 
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 وإصالحها األعطال دليل

 

لكسب الوقت وتوفيرالمال، الرجاء القيام بالخطوات التالية قبل 

 .47صفحة  1االتصال بخدمات الصيانة0 راجع جدول 
 

حتى تعرض الشاشة عبارة الفرن  (Back) اضغط مفتاح عودة 10

 OFF  أو في وضعية (Cooling Down) في وضعية تبريد

(Oven Off0) 
 

 قرب الجزء العلوي من الشاشة(0سّجل الرقم التسلسلي ) 40
 

 ." معا  لقراءة أخطاء الفرن0" و"2اضغط مفتاحي " 90
 

 )سجل عدادا الطبخ )السطر الثاني على الشاشة( وأي أخطاء 20

F1حتى F6) قد تكون حصلت. 
 

 ، ومفتاح اللمس "الفحص الذاتي(Enter) اضغط مفتاح أدخل 50

(Self Test) لبدء عملية الفحص الذاتي للفرن. 
 

 حص األنظمة كافة، سجل تلك التي فشلت )إذا وجدت(0بعد ف 00
 

حتى تعرض الشاشة عبارة الفرن  (Back) اضغط مفتاح رجوع 70

 OFF أو في وضعية (Cooling Down) في وضعية تبريد

(Oven OFF)0 
 

اضغط مفتاح اللمس السفلي لجهة اليمين لتشغيل الفرن0 دع الفرن  00

 .يحمى ليصل إلى درجة الحرارة المضبوطة

 
عد استكمال الخطوات السابقة، الرجاء االحتفاظ بالمالحظات التي ب

سجلتها لتكون جاهزة عند اتصالك بقسم خدمة الزبائن 

(800.90TURBO + أو بوكيلك المعتمد0888-970-412 1أو ). 

 

 

 

 

 
 

 من Oven Guard : رش محلول الحماية01خطوة 
TurboChef  ونظف خارج الفرن  

 رش محلول الحماية Oven Guard  على منشفة

جافة0 امسح أسطح الفرن الداخلية والجهة الداخلية 

 .من الباب

 ال ترش محلول الحماية Oven Guard  داخل

الفرن مباشرة أو على مركب التسخين أو تمسح 

 .فوهات التسخين

 نظف األسطح الخارجية للفرن بمنشفة نظيفة ورطبة. 
 أصبح الفرن جاهزا  للتشغيل. 

 
 :الفرن اةحي إلطالة نصائح

 

 : افعل

   تأكد من تنظيف الفرن يوميا. 
 استخدم محلول التنظيف من TurboChef  فقط. 
 أزل المنتجات من الفرن بعد طبخها مباشرة. 

  استخدم أكسسوارات طبخ آمنة لالستعمال في

 TurboChef0الميكرويف ومصدقة من 

 ( 800.90اتصل بقسم خدمة الزبائنTURBO  1+أو 

كيلك المعتمد مباشرة إذا ( أو و412-970-0888

 .انكسرت األنابيب المعدنية في حجرة الفرن

 احتفظ بهذا الدليل كمرجع في المستقبل. 

 : ل تفعل

 تحمل الفرن بمسكته. 

 تغلق باب الفرن بعنف أو تسيء استخدامه. 

  ا مصنوعة من المعدن تضع أوراق ا معدنية أو أغراض 

 .داخل الفرن

 ن خالية من الطعامتشغل الفرن حين تكون حجرة الفر. 

 تفتح وتغلق باب الفرن بشكل متكرر لمراقبة الطعام. 

  تطبخ الطعام المعلب بالبالستيك أو أي نوع من

 .النايلون الالصق

 تضع المنتجات في الفرن إال حين يصبح جاهزا  للطبخ. 

  تستخدم مواد تنظيف غير مصدق عليها لالستخدام في

 .الفرن

  في أسفل حجرة الطبخ تدع محلول التنظيف أو الماء

 .بعد التنظيف أو في أي وقت آخر

 تضع وزنا  زائدا  على السطح العلوي للفرن. 

 



وإصالحها األعطال ودليل الصيانة  27 
 

 
 المقترحة والحلول المحتملة األسباب واألعطال، األخطاء رموز: 1 جدول

 
لفرن0 إذا واجهت أدناه الئحة برموز األخطاء / األعطال وإنذارات الخطأ ، باإلضافة إلى المشاكل التي يحتمل أن يواجهها ا

 .إحدى هذه المشاكل، حاول القيام بالخطوات المقترحة قبل االتصال بخدمة الزبائن

 
لن توقف دورة الطبخ؛  F6 .أي رموز أخطاء مدرجة بالخط األسود العريض سوف توقف دورة الطبخ فوراكتشافها مالحظة:

 .لكنها سوف تنذر المستخدم حول وجود مشكلة تتعلق بحركة الهواء
 

 
 

  الحل

 
  المحتملة األسباب أو السبب

 
 المشكلة

 

 وصل الفرن بالتيار الكهربائي. 

  تأكد من أن قاطع الدائرة الكهربائية في

أعد تعيين قاطع الدائرة  .ON وضعية

الكهربائية إلى حالته األساسية ثم شغّل 

 .الفرن مجددا  

 

 الفرن غير متصل بالتيار الكهربائي. 

 لكهربائية قصور في قاطع الدائرة ا

 .الرئيسي

 
ال يصل التيار الكهربائي إلى 

 .الفرن

 

 

  اضغط مفتاح التشغيلON/OFF0 

 أغلق باب حجرة الطبخ. 

 ضع الفرن في وضعية OFF  وافصله

اتركه لمدة  –عن التيار الكهربائي 

دقيقتين0 أعد توصيل الفرن بالتيار 

الكهربائي، حّول العازل/ مصدر 

، ON الطاقة الرئيسي إلى وضعية

 ON0 واضغط مفتاح التشغيل

 

  الفرن في وضعيةOFF0 

 الباب مفتوح. 

 تم تحويل الفرن إلى وضعية 

OFF  عبر قاطع الدائرة

 .الكهربائية

 

 

 .ال يحمى الفرن بشكل صحيح

 

 افتح الباب وأغلقه عدة مرات. 

 0*اتصل بخدمة الزبائن 

 

 باب الفرن مفتوح. 

  مفاتيح الباب غير ثابتة في

 .مكانها

 
 Oven"  تعرض عبارة الشاشة

Door Open " باب الفرن(

 .مفتوح( وينطلق صوت اإلنذار

  

  نظف الفرن واتبع تعليمات التنظيف

 .45صفحة 

 

  تأكد من أنك اخترت مجموعة الطعام

و/أو نوع الطعام المناسبان للمنتج الذي 

 .يتم طبخه

  تأكد من أن المنتج كان في حالة

 .صحيحة قبل دخوله الفرن

 

 نظيف0 )ترسبات  الفرن غير

للدهون، الكربون، أو الفتات ما 

 يضعف الميكرويف(0

  تم اختيار مجموعة طعام و/أو

 .نوع طعام ال يناسبان المنتج

 

  لم يبدأ طبخ المنتج بحالة صحيحة

)بدرجة حرارة الغرفة وليس 

 مجلدا 0

 
 .الفرن ال يطبخ بشكل صحيح

 .أو بوكيلك المعتمد 6000-379-214 1+أو   800.90TURBOالية للتواصل مع قسم خدمة الزبائن اتصل باألرقام الت *
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  الحل

 
  المحتملة األسباب أو السبب

 
 المشكلة

 

  تأكد من أن قاطع الدائرة الكهربائية في

أعد تعيين قاطع الدائرة  ON0 وضعية

الكهربائية إلى حالته األساسية ثم شغّل 

 .الفرن مجددا  

 ضع الفرن في وضعية OFF صله واف

اتركه لمدة  –عن التيار الكهربائي 

دقيقتين0 أعد توصيل الفرن بالتيار 

الكهربائي، حّول العازل/ مصدر الطاقة 

، واضغط ON الرئيسي إلى وضعية

 ON/OFF0 مفتاح التشغيل

 
 توقف الفرن عن العمل. 

 
F1 :المروحة ال تعمل بشكل 

 صحيح

 

  تأكد من أن قاطع الدائرة الكهربائية في

أعد تعيين قاطع الدائرة  ON0 وضعية

الكهربائية إلى حالته األساسية ثم شغّل 

 .الفرن مجددا  

  افتح باب الفرن وتأكد من أن فتحات

التهوئة العلوية والسفلية في حجرة الطبخ 

 .نظيفة وغير مسدودة

  افتح الباب واغلقه عدة مرات وتأكد أنه

 .مغلق

 اتصل بخدمة الزبائن.* 

  ( واتصل 40قم بالفحص الذاتي )صفحة

 *.بخدمة الزبائن
 

  أعد تحمية الفرن ودع الفرن من دون

 .دقائق 5تحميل الطعام داخله لمدة 

 

 توقف الفرن عن العمل. 

 

 

 

  فتحات التهوئة في أعلى وأسفل

 .حجرة الطبخ مسدودة
 

 باب الفرن غير ثابت في مكانه. 

 

 سخان تالف. 

 محرك المروحة ال يعمل. 

 

 
 الفرن لم يحَم بعد. 

 

F2 :رجة حرارة الطبخ د

 منخفضة
 

 

  ( واتصل 40قم بالفحص الذاتي )صفحة

 *.بخدمة الزبائن

 

 دائرة الميكرويف الكهربائية تالفة. 

 

F3 :تيار ماغنترون منخفض 

 

  ( واتصل 40قم بالفحص الذاتي )صفحة

 .بخدمة الزبائن

 

 مفاتيح الباب ال تعمل. 
 

F4 : تلف في لوحة التحكم

 بالباب

 

 تدفق الهواء البارد  أزل أي جسم يمنع

 .داخل الفرن

  افحص المراوح الخلفية وتأكد من خلّوها

 .من أي ترسبات0 نظفها إذا دعت الحاجة

 

 الهواء البارد ال يدخل إلى الفرن. 

 

  فتحات مراوح التبريد الخلفية

 .مسدودة

 
F5 :ارتفاع درجة حرارة 

 ماغنترون
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  الحل

 
  المحتملة األسباب أو السبب

 
 لةالمشك

 
  أزل أي جسم يمنع تدفق الهواء البارد

 .داخل الفرن

  افحص المراوح الخلفية وتأكد من خلّوها

 .من أي ترسبات0 نظفها إذا دعت الحاجة

 

  الهواء البارد ال يدخل إلى

 .الفرن

  فتحات مراوح التبريد الخلفية

 .مسدودة

 

F6 : درجة حرارةEC  

 
 *0اتصل بخدمة الزبائن 

 
 لمالكاستخدام خاطئ من ا 

 
غطاء األنابيب المعدنية التي 

توجه إشعاعات الميكرويف 

 مكسور أو تالف

 .أو بوكيلك المعتمد 6000-379-214 1+أو  800.90TURBO للتواصل مع قسم خدمة الزبائن اتصل باألرقام التالية *

 
 
 
 

تترك المشتقات الطويلة نكهة سيئة ومرة في الطعام0 يؤثر 

كيفية التعامل مع الدهون التي تركيب محّول الدهون على 

تتجمع مع الوقت0 يؤدي عمل محّول الدهون إلى تحويل 

الدهون المنقولة في الهواء إلى ماء، ثاني أكسيد الكربون، 

وجزء بسيط من النيتروجين واألوكسيجين0 يعمل محّول 

الدهون كحجرة احتراق للدهون المنقولة في الهواء0 تقوم 

فلتر بخفض درجة حرارة المحوالت الموجودة على ال

-258درجة فهرنهايت إلى  788اشتعال الدهون من حوالي 

 400-494درجة مئوية إلى  971درجة فهرنهايت ) 558

درجة مئوية( ما يجعل االحتراق ممكنا 0 تحدد درجة حرارة 

تشغيل الفرن نسبة الدهون التي سيتم تحويلها0 احتراق 

نوعية الهواء الدهون في عملية تدفق هواء واحدة يحسن 

 0%98-48بنسبة 

 

قد تواجه بعض المشاكل بسبب محّول الدهون، فتنخفض 

فعالية التحمير )بسبب انخفاض تدفق الهواء( وقد تنتقل النكهة 

 .من مجموعة طعام إلى مجموعة أخرى

إذا واجهتك أي مشكلة مع محّول الدهون، اتصل بشركة 

 أو بقسم خدمة TurboChef صيانة مؤهلة مفوضة من

 1+ أو  800.90TURBOالزبائن على أحد الرقمين 

 .أو بوكيلك المعتمد 214-379-6000
 
 
 

 الدهون محّول

يركب محّول الدهون في أنبوب الهواء الراجع خلف مجمعة 

السخان0 يجب أن يقوم تقني صيانة مؤهل بإزالة وتركيب 

 .محّول الدهون

يمكنك تنظيف محّول الدهون بمحلول  مالحظة مهمة:

وشطفه بالماء  TurboChef نظيف الخاص بالفرن  منالت

المقطر0 دع المحّول يجف في الهواء الطلق قبل أن تعيد 

تركيبه0 إذا لم يكن محلول التنظيف المذكور متوفرا ، ال 

 .تستبدله بمحلول تنظيف آخر0 استخدم الماء المقطر فقط

 
نظرا  لطبيعة معظم أنواع الطعام وللتكنولوجيا المستخدمة 

الفرن ال يمكن تالفي تجمع الدهون0 التنظيف المستمر يحل ب

جزءا  كبيرا  من المشكلة، لكن إعادة توزيع الهواء الممتلئ 

بالدهون المتبخرة هي السبب األساسي لتراكم الدهون في 

حجرة الفرن والنكهة التي تنتج عنها خالل طبخ أنواع مختلفة 

 .من الطعام

اء وتتجه نحو حجرة الفرن0 تتجمع الدهون المنتقلة في الهو

وبسبب حرارة التشغيل العالية في الفرن، تتحلل الدهون 

 .بسرعة إلى مشتقات عضوية

. الطبخ على سلبية وأخرى إيجابية تأثيرات المشتقات لهذه

  بينما الطعام، إلى مميزة نكهة يضيف( القصيرة) فبعضها
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 الشمالية ألمريكا المحدودة الكفالة
 

  أمريكا الشمالية – TurboChef من Tornado السريع أفران الطبخ
 

المحدودة والمبينة أدناه منذ شحن الفرن الخاص بك0 إذا كانت لديك أي  TurboChef تبدأ كفالة أفران الطبخ السريع من

 800.90TURBO0على الرقم التالي  TurboChef استفسارات بعد قراءة بيان الكفالة أدناه، يمكنك االتصال بخدمة الزبائن في
 

 
 المحدودة الكفالة

 

لك، الشاري، أن فرن الطبخ السريع الذي اشتريته )"الجهاز"(   Turbochef Technologies, Inc. (“Turbochef”) لفتك

سيكون خاليا  من أي تلف في المواد أو العمل ضمن استخدامه العادي، خالل فترة الكفالة، وحسب الشروط المحددة هنا0 تبلغ "مدة 

في الواليات المتحدة أو من مركز التوزيع0 تشترط الكفالة أن  TurboChef  شهرا  من تاريخ شحن الجهاز من شركة 14كفالة" ال

في أسرع وقت ممكن بأي شكوى، كما يرد في الجزء المعنون "شكاوي الكفالة" أدناه، وتأمين كافة  TurboChef  تعلم

و وكالء الصيانة المفوضين من قبلها، فيما يتعلق بهذه الشكاوي، باإلضافة إلى أ TurboChef المعلومات والمواد المطلوبة من

 المعلومات الضرورية للوصول إلى مركزك ومعاينة الجهاز0 تناط أعمال هذه الكفالة فقط بالشاري األساسي لهذا الجهاز من

TurboChef ٍر آخر، إال إذا وافقتأو من أحد وكالء الشركة المفوضين؛ ال تنتقل هذه الكفالة إلى أي شا  TurboChef  على ذلك

 .كتابة
 

 
 نفي أي كفالت أخرى

 

أي كفالة أخرى، صريحة كانت أو ضمنية،  TurboChef فيما عدا ما ورد في الكفالة المحدودة هنا، يصل الجهاز كما هو0 تنفي

فة، الترويج والحفاظ على الجهاز ألسباب ومن ضمنها الكفاالت غير المحدودة، الكفاالت الضمنية باإلسم، كفاالت عدم المخال

أن الجهاز سيناسب مواصفاتك وحاجاتك0 توافق أنك الوحيد المسؤول عن اختيار الجهاز وتحديد  TurboChef محددة0 ال تكفل

 .الوجهات التي يالئم فيها الجهاز حاجاتك
 

 
 الكفالة استثناءات

 

يتم تركيبه، تشغيله أو صيانته فيما يتوافق مع دليل المالك ألفران الطبخ  الجهاز الذي الالتركيب، التشغيل أو الصيانة الخطأ: 

(، وتستلم نسخة منه مع الجهاز، "الدليل"من حين آلخر،  TurboChef الذي قد يتم تحديثه من قبل)  TurboChef السريع من

أو وكالء الصيانة  TurboChef ينتج، برأيأو يرسل إليك عند الطلب، يستثنى من الكفالة0 ال تغطي هذه الكفالة اي تلف أو فشل 

كما وصف ( HVACالمفوضين من قبلها، عن تركيب غير مالئم وتشغيل في محيط غير مناسب )بما في ذلك التيار الكهربائي و

تفعة أو في الدليل، عن استخدام خاطئ، استغالل، حادث،  إهمال، انقطاع للتيار الكهربائي أو خلل في التيار الكهربائي )فلطية مر

منخفضة(، أو أي تلف أو فشل جراء الفيضان، الحريق، البرق أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو البشرية، أو الجهاز الذي ال 

 .يتضمن رقما  تسلسليا  أو تم تغيير رقمه التسلسلي

 
أو وكالئها،  TurboChef  وضين منال تغطي الكفالة الجهاز الذي يتم تعديله من قبل أشخاص غير أولئك المفالتعديالت والتصليح: 

 أو الجهاز الذي يتضمن مركبات أو شبكات كهربائية غير تلك المعتمدة0 قيام أشخاص غير وكالء الصيانة المفوضين من

TurboChef  بتصليح هذا الجهاز يبطل أي كفالة ترتبط به. 
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سسوارات( التي تنقص مدة صالحيتها جراء تستثنى األكسسوارات والقطع )يشار إليهما معا  باألكاألكسسوارات: 

التشغيل العادي للجهاز من الكفالة0 يستثنى أيضا  أي تلف في الجهاز أو المركبات جراء استخدام مواد كيمائية في 

التنظيف، أو مركبات وعمليات غير معتمدة0 قد تتضمن األكسسوارات، على سبيل المثال وليس الحصر، صفائح طبخ 

 .جالت، ومواد تنظيف كيمائية ومرّكباتمن السيراميك، ع

 
  يوما  من تاريخ الفاتورة، ال يترتب على 25إذا لم تدفع كلفة الجهاز كاملة خالل الفواتير التي لم تدفع بعد: 

TurboChef   اي التزام لتنفيذ هذه الكفالة أو أي كفالة أخرى حتى بدفع المبلغ كامال ، مع تكاليف الفائدة وغيرها من

 .يف المستحقة، فتنشأ الكفالة مجددا ، لكن المدة ال تمددالتكال
 

 
 الوحيد الحل الكفالة، خدمات

 

 TurboChef  وحدها مسؤولة عن تحديد وجود أي تلف في الجهاز أو في أحد المركبات0 ستقوم TurboChef  ستكون

كفالة، من دون أن يتحمل الشاري أي كلفة وحسب ما تراه مناسبا  بتصليح أو استبدال المركبات التالفة التي تغطيها هذه ال

أو أعباء مادية،  بل تغطى هذه التكاليف من ميزانية مدة الكفالة0 يمكن أن تكون القطع المستخدمة في تصليح المركبات 

وحدها قرار استبدال  TurboChef  التالفة أو استبدالها، قطعا  جديدة، أو قطع تم تصليحها أو أعيد بناؤها0 ويعود إلى

الجهاز التالف بجهاز جديد أو تم تصليحه أو أعيد بناؤه وبالمواصفات نفسها أو بمواصفات أفضل، وستغطى كلفة هذا 

تحدد هذه الفقرة  TurboChef0 الجهاز من ميزانية مدة الكفالة0 يصبح الجهاز التالف والمركبات التالفة ملكا  لشركة

غير مسؤولة   TurboChef 0حيد والمحدد لك ضمن هذه الكفالةالوحيدة، والحل الو TurboChef  مسؤولية وواجبات

 .عن عدم تقديم خدمات الصيانة ألسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة وكالء الصيانة المفوضين من قبلها
 

 
 الكفالة شكاوي

 

ال برقم خالل أوقات العمل العادية، من خالل االتص TurboChef يجب رفع الشكاوي، ضمن بنود هذه الكفالة، إلى

عند استالم الشكوى والمعلومات المرتبطة بها، وبعد  TurboChef0، أو عبر قنوات تحددها 800.90TURBOالهاتف 

مباشرة إحدى شركات الصيانة المفوضة من قبلها، التي ستتصل بك لتحديد  TurboChef تأكيد مبدئي لصحتها، ستعلم 

ات العمل الخاصة بها0 سوف تتحمل كزبون، أي كلفة مترتبة موعد لزيارتك والكشف على الجهاز لتصليحه خالل ساع

أو وكيل الصيانة المفوض من قبلها جراء رفضك استقباله، أو جراء انعدام إمكانية الوصول إلى  TurboChef على

 .الجهاز أو إلى مركز وجود الجهاز، أو أي شكوى ال تغطيها هذه الكفالة
 

 
 الصيانة زيارة رفض أو الكفالة خارج الصيانة تكاليف

 

بصيانة الجهاز وتصليحه و/أو استبدال عدد من األجزاء  TurboChef في حال قيام وكالء الصيانة المفوضين من

التالفة ألعمال ال تغطيها الكفالة، يوافق الزبون على تحمل تكاليف وكيل الصيانة مباشرة وحسب الئحة التكاليف 

 .المعتمدة لدى الوكيل
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 التلف أنواع بعض عن المسؤولية نفي

 

أي تلف سببه حادث طارئ أو جراء سبب آخر، مثل، على سبيل المثال وليس الحصر، التلف جراء  TurboChef  ال تتحمل

االستخدام المتواصل، خسارة األرباح، أو االستخدام البديل الذي تعاني منه أنت أوأي طرف ثالث، نتيجة التزام عقدي، أو تقصير 

أو أحد وكالئها  لبنود هذه الكفالة، أو نتيجة  التصنيع،  TurboChef مال(، أو نتيجة أي خرق من قبل)بما في ذلك اإله

 .على علم بإمكانية حدوث هذا التلف TurboChef  االستخدام، أو خلل الجهاز أو في الجهاز، حتى ولو كانت
 

 
 الزبون ضمانة

 

منع عنها أي أذى جراء شكاوي طرف ثالث، أو طلباته، أحكامه، وت  TurboChef توافق كزبون على مبدأ الضمان، تدافع عن

 مصاريفه أو أي تكاليف تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدامك للجهاز0 توافق أيضا  على مبدأ الضمان، تدافع عن

TurboChef   جراء االستخدام وتمنع عنها أي أذى جراء حادث طارئ أو جراء سبب آخر، بما في ذلك خسارة األرباح، التلف

 .المتواصل، أو االستخدام البديل خالل الفترات التي يكون فيها الجهاز متوقفا  عن العمل
 

 
 المنطقة

 

 .يُعمل بهذه الكفالة في الواليات المتحدة األمريكية،  كندا وبويرتو ريكو
 

 
 

 الكاملة الكفالة القانون، قوة
 

رجيا، الواليات المتحدة األمريكية )إال في حال التوضيحات المتعلقة بالقوانين تخضع هذه الكفالة ألحكام القوانين في والية جو

المتضاربة(0 الكفالة المبينة هنا هي الكفالة الوحيدة والكفالة الكاملة للجهاز وتحل محل أي اتفاق أو تفاهم مسبق، شفهي كان أو 

ال  TurboChef0 د هذه الكفالة، أو تعديلها إال ببيان مكتوب منمكتوب، بيننا وبينك فيما يتعلق بكفالة الجهاز0 ال يمكن تغيير بنو

 TurboChef0 يمكن فرض أي تغيير أو تعديل يقوم به وكيل الصيانة أو أي شخص آخر على
 

 
 المكفولة القطع إعادة

 

TurboChef Technologies, Inc. 

Attention: warranty Parts 

2801 Trade Center Drive 

Carrollton, Texas 75007 



 الشمالية ألمريكا المحدودة الكفالة

 

33  
 
 
 

 

 المحدودة الدولية الكفالة
 
 
 
 

 TurboChef الجهاز"( المصنعة من قبل") TurboChef  Tornado تطبق هذه الكفالة المحدودة على مبيع أفران

Technologies Inc. ("TurboChef") والمباع إلى زبائن خارج الواليات المتحدة، كندا وبويرتو ريكو، وسط وجنوب ،

 "(0الموزع المفوض)"TurboChef International  مفوض من قبلأمريكا عبر موزع 
 
 

 المحدودة الكفالة
 

أنت الشاري )"أنت"( دخلت بعقد شراء مع موزع مفوض لشراء الجهاز0 وضعت هذه الكفالة لك من قبل الموزع المفوض 

الموزع المفوض أن كمية ومواصفات التزاما  بالحدود المبينة أدناه، يكفل  .TurboChef الذي اشتريت منه الجهاز بدعم من

الجهاز التي ستستلمه مطابقة لما ورد في موافقة الموزع المفوض على طلبك، كما سيكون خاليا  من أي تلف في المواد 

 .شهرا  من تاريخ تركيبه )مدة الكفالة(، حسب البنود والشروط المبينة هنا 14والمركبات والعمل لمدة 
 
 

 األخرى الكفالت نفي
 

افق أنك الوحيد المسؤول عن اختيار الجهاز وتحديد الوجهات التي يالئم فيها الجهاز حاجاتك0 كل الكفاالت األخرى، تو

الشروط او البنود المتعلقة  باالستفادة من الجهاز لهدف معين، بالجودة أو بحالة الجهاز، واضحة كانت أو ضمنية كتشريع أو 

 .ا القانونقانون عام مرفوضة للدرجة التي يسمح به
 
 

 TurboChef نظام الكفالة العالمية من 
 

تبدأ هذه الكفالة المحدودة عند تسليم الجهاز في مركزك0 سيفحص الموزع المفوض الجهاز ويرّكبه في مركزك بما يتطابق 

الفحص ويسجل الرقم التسلسلي للجهاز، تفاصيل االتصال بك،  تاريخ ومكان التركيب ونتائج  TurboChef  مع تعليمات

 ، وستستخدمهاTurboChef الذي أجراه0 سيدخل الموزع المفوض هذه المعلومات في نظام الكفالة العالمية من

TurboChefالموزع المفوض ووكالء الصيانة المفوضين من قبله لتقديم خدمات الكفالة ،. 
 
 

 الكفالة خدمات
 

استبداله من دون أي كلفة تترتب عليك، إذا توفرت  بتصليح الجهاز التالف أو TurboChef  خالل مدة الكفالة، ستقوم

 :الشروط التالية
 

بأسرع وقت ممكن بعد اكتشاف الخلل وبما يتوافق  TurboChef تعلم الموزع المفوض الذي اشتريت منه الجهاز و/أو 10

 مع إجراءات شكاوي الكفالة المبينة أدناه؛

، TurboChef كل المعلومات المطلوبة من TurboChef تؤمن للموزع المفوض الذي اشتريت منه الجهاز و/أو 40

 الموزع المفوض، أو وكيل الصيانة المفوض من قبله، والتي تتعلق بالشكوى التي تقدمت بها؛
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 ، الموزع المفوض أو وكيل الصيانة المفوض من قبله، إلى الجهاز؛TurboChef تؤمن إمكانية وصول 90

 ؛TurboChefكل المعلومات التي طلبها إلدخالها في نظام الكفالة العالمية من قام موزع مفوض بتركيب الجهاز وقد قدمت  20

 والذي تستلمه مع الجهاز )أو أي نسخة محدثة(؛ TurboChef أنت تقوم بتشغيل الفرن وصيانته فيما يتطابق مع دليل المالك من 50

 ؛ وTurboChefلم تستخدم أي مركبات، أكسسوارات أو قطع غير تلك األصلية المصدقة من  00

 .أو الموزع المفوض أو وكيل الصيانة المفوض من قبله، بأي أعمال تصليح أو تعديل للجهاز TurboChef لم يقم أحد غير 70
 

أو الموزع المفوض أي مسؤولية على التلف الناتج عن تركيب غير مالئم وتشغيل في محيط غير مناسب  TurboChef  ال تتحمل

كما وصف في الدليل، عن استخدام خاطئ، استغالل، حادث،  إهمال، انقطاع للتيار ( HVAC)بما في ذلك التيار الكهربائي و

 الكهربائي أو خلل في التيار الكهربائي )فلطية مرتفعة أو منخفضة(0

 
وحدها قرار استبدال الجهاز التالف بجهاز جديد أو تم تصليحه أو أعيد بناؤه وبالمواصفات نفسها أو  TurboChef  يعود إلى

 اصفات أفضل، وستغطى كلفة هذا االجهاز من ميزانية مدة الكفالة0 يصبح الجهاز التالف والمركبات التالفة ملكا  لشركةبمو

TurboChef0 
 

على  TurboChef  يجب رفع أي شكوى مباشرة وكتابة إلى الموزع المفوض الذي اشتريت منه الجهاز أو إلىشكاوي الكفالة: 

 :العنوان التالي
 

 

TurboChef Technologies, Inc. 

2801 Trade Center Drive 

Carrollton, Texas 75007 

 6000-379-214 1+      :هاتف

 6073-379-214 1+      :فاكس
 

 

في اليوم األخير أو قبل اليوم األخير لمدة الكفالةTurboChef  0  يجب أن تتضمن الشكوى الرقم التسلسلي للجهاز ويجب أن تستلمها

الموزع المفوض مباشرة أو وكيل الصيانة المفوض لالتصال بك، وتأكيد الشكوى و، إذا  TurboChef  شكوى، ستعلمعند استالم ال

 .كان ذلك ضروريا ، تنظيم زيارة صيانة وتصليح خالل أوقات العمل
 

صالحية أي مواد أو  أو الموزع المفوض أي مسؤولية عن تراجع مدة TurboChef  ال تتحملالمواد والقطع المستخدمة مع الجهاز: 

قطع تتراجع مدة صالحيتها جراء التشغيل العادي للجهاز أو فشل الجهاز أو تلفه أو تلف أحد مركباته نتيجة استخدام مواد تنظيف 

 .كيمائية أو إجراءات غير تلك التي تنص عليها الشركة

 
المركبات التالفة ألعمال ال تغطيها الكفالة وتنفيذها،  في حال طلبك صيانة الجهاز وتصليحه واستبدال عدد منتكاليف الصيانة خارج: 

 .سوف تصدر فاتورة باسمك ويجب أن تدفع المبلغ للموزع المفوض وحسب الئحة التكاليف المعتمدة



 الشمالية ألمريكا المحدودة الكفالة
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أو الموزع المفوض أي تلف سببه حادث طارئ أو جراء سبب آخر، مثل، على  TurboChef  ال تتحملمسؤولية المنتج: 

وليس الحصر، التلف جراء االستخدام المتواصل، خسارة األرباح، أو االستخدام البديل الذي تعاني منه أنت أوأي  سبيل المثال

أو الموزع  TurboChef  طرف ثالث، نتيجة التزام عقدي، أو تقصير )بما في ذلك اإلهمال(، أو نتيجة أي خرق من قبل

 .المفوض  لبنود هذه الكفالة

 
الوحيدة، والحل الوحيد والمحدد لك ضمن  TurboChefالفقرة مسؤولية وواجبات الوزع المفوض و تحدد هذهالحل الوحيد: 

 .هذه الكفالة

 
مستثنى من تطبيق هذه الكفالة المحدودة وال  1000عقد المملكة المتحدة )حقوق األطراف الثالثة( قانون حقوق الطرف الثالث: 

 ئدة أو حق لفرض أي بند من بنود هذه الكفالة0شيء هنا يمنح أو يسعى لمنح أي طرف ثالث أي فا

 
إذا تبين أن أي بند من بنود هذه الكفالة المحدودة أو أي فقرة مخالفة، يعلن ذلك أو تصبح  :(Severability) قابلية تجزئة العقد 

ة المحدودة على ما هي غير نافذة، غير صحيحة أو غير قانونية في نطاق أي سلطة، تبقى باقي البنود والفقرات من هذه الكفال

عليه وتطبق بالكامل كما كانت ستنفذ لو لم ترد الفقرة المخالفة على اإلطالق وتطبق الكفالة المحدودة كاملة في نطاق أي 

 .سلطة

 
 تخضع هذه الكفالة ألحكامقوة القانون، الكفالة الكاملة: 

تفاقية الواليات المتحدة لبيع )ا United Nations Convention on sales of goods القانون اإلنكليزي0 يستثنى تطبيق

المنتجات( من هذه الكفالة المحدودة0 ال يمكن تغيير بنود هذه الكفالة، أو تعديلها من قبل الموزع المفوض أو وكيل الصيانة 

 TurboChef0 نافذا  إال ببيان مكتوب من TurboChef المفوض من قبله، وال يصبح التغيير أو التعديل الذي تقوم به
 

 
  المكفولة القطع إعادة

 

TurboChef Technologies, Inc. 

Attention: warranty Parts 

2801 Trade Center Drive 

Carrollton, Texas 75007 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :للصيانة أو المعلومات
 

 

  ضمن نطاق أمريكا الشمالية  اتصل على الرقمين

   أو 800.90TURBO على خدمة الزبائن

 866.90TURBOعلى البيع والتسويق  
 
 

  خارج نطاق أمريكا الشمالية اتصل بالرقم

 أو بالموزع المفوض 214-379-6000 1+ 
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Country Code: nA/eU 

Global Operations 

280 1  Trade  Cent er  Dr ive  

Carrollton, Texas 750 07  u sa  

+ 1  214 -379 -6000  phone  

+ 1  214 -379 -6073  fax  

Customer Support: 

1 -800 -90 turbo  

+1 214-379-6000 

turbochef .com  
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