لمعلومات إضافية ،اتصل بـ
800.90TURBO
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+1 214.379.6000

المعلومات المدرجة في هذا الدليل ،مهمة للتركيب الصحيح ،استخدام ،صيانة وتصليح هذا الفرن .اتبع هذه اإلجراءات والتعليمات
لتضمن نتائج خَبز ُمرضية وسنوات خدمة خالية من األعطال.
األخطاء – الوصفية ،المطبعية ،التصويرية – قابلة للتصحيح .المواصفات قابلة للتصحيح من دون إنذار مسبق.
الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية واالحتفاظ به كمرجع عند الحاجة.
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تعليمات السالمة
تقيد بالتدابير الوقائية التالية بدقة ،للحد من خطر الحروق ،الصدمة الكهربائية ،الحريق ،اإلصابة الجسدية  ،تلف في الفرن أو في
الممتلكات قرب الفرن ،أو من تعرض مفرط إلشعاعات المايكرويف.

معلومات السالمة العامة















اقرأ كل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.
اقرأ واتبع إرشادات "التدابير الوقائية لتفادي التعرض المفرط إلشعاعات المايكرويف" – صفحة .ii
صل الجهاز إلى مأخذ تيار كهربائي مؤرض .راجع "تعليمات التأريض" – صفحة .ii
يجب تأريض هذا الجهاز .و ّ
ر ّكب هذا الجهاز وحدد مكانه حسب تعليمات التركيب الواردة في هذا الدليل.
قد تنفجر بعض المنتجات كالبيض الكامل واألوعية المحكمة اإلغالق (مثل أوعية الزجاج المقفلة) وال يجب تسخينها في هذا الفرن.
استخدم هذا الجهاز حسب وجهات االستخدام المحددة في هذا الدليل.
تناط أعمال صيانة هذا الجهاز بفريق صيانة مؤهل فقط .اتصل بأقرب شركة صيانة مفوضة لفحص الجهاز ،تصليحه وإجراء تعديالت
عليه.
ابق الكابل الكهربائي بعيدا عن األسطح الساخنة.
استخدم األواني المناسبة لالستخدام في أفران المايكرويف.
يجب تحريك أو خض محتويات قناني حليب األطفال وأوعية طعام األطفال ،والتحقق من حرارتها قبل استهالكها ،لتفادي
الحروق.
يمكن أن تتخطى حرارة بعض السوائل كالماء ،القهوة أو الشاي ،نقطة الغليان من دون أن ترى أنها تغلي .ال تظهر عالمات
الغليان دائما بعد إزالة الوعاء من المايكرويف .قد يتسب ذلك بسوائل ساخنة جدا تفور فجأة عند تحريك الجهاز أو

اتصال السائل بأي من أدوات المطبخ.
 ال يجب أن يستخدم األطفال أو األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية ،حسية أو نفسية ،أو نقص في المعرفة أو الخبرة ،هذا
×
×
×
×
×

×
×
×
×

الجهاز ،إال تحت إشراف شخص مسؤول.
ال تدع األطفال يستخدمون هذا الجهاز .يجب مراقبة األطفال قرب الجهاز حتى ال يلعبوا به.
ال تستخدم المواد الكيمائية أو األبخرة األكالة في هذا الجهاز – هذا الجهاز غير معد لالستخدام الصناعي أو المخبري.
ال تشغل هذا الجهاز إذا كان الكابل والقابس الكهربائيان تالفين ،أو ال يعمالن بشكل صحيح .راجع " استبدال الكابل الكهربائي" – صفحة
.ii
ال تغطي أو تسد الفتحات في هذا الجهاز.
ال تخزن هذا الجهاز في الخارج.
ال تستخدم هذا الجهاز قرب الماء (مثال :قرب مغسلة المطبخ ،في مكان رطب ،قرب بركة السباحة).
ال تغمر الكابل الكهربائي أو قابس الكهرباء بالماء.
ال تدع الكابل الكهربائي يتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة.
ال تستخدم المياه النفاثة لتنظيف الجهاز .راجع "الصيانة اليومية" (صفحة  )9-7لقراءة إجراءات التنظيف الصحيحة.

الحد من خطر الحريق

احتفظ بهذه التعليمات

تعليمات السالمة

 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.
 إذا رأيت دخانا ،اطفئ الفرن أو افصله عن التيار الكهربائي ,ابق الباب مغلقا لتخمد النيران في حال وجودها.
× ال تستخدم حجرة الطبخ للتخزين (مثال ترك منتجات الورق ،أدوات الطبخ أو الطعام في الحجرة حين ال تكون هذه األخيرة في وضعية
التشغيل).
× ال تطبخ الطعام أكثر من الالزم .انتبه جيدا حين تستخدم الورق ،البالستيك ،أو غيرها من المواد القابلة لالشتعال داخل الفرن ،لتسهيل
عملية الطبخ.

ii

تعليمات السالمة

تعليمات التأريض
يجب تأريض هذا الجهاز .في حال حصول قصور في العزل الكهربائي ،يقلّل التأريض من خطر الصدمة الكهربائية من خالل
مسرب للتيار الكهربائي .هذا الجهاز مزود بكابل كهربائي يتضمن سلك تأريض وقابس تأريض يتصل بمقبس
توفير سلك
ّ
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.
× ال تستخدم كابل تمديد .إذا كان الكابل الكهربائي قصيرا ،اطلب من الكهربائي أو وكيل الصيانة المؤهل تركيب مقبس
كهرباء قرب الجهاز.
تحذير :قد يتسبب االستخدام الخاطئ للتأريض بخطر الصدمة الكهربائية.

استبدال الكابل الكهربائي
إذا تلف الكابل الكهربائي ،يجب أن يقوم المصنع أو وكيل الصيانة المفوض من قبله ،أو أي شخص مؤهل باستبداله.

التدابير الوقائية لتفادي التعرض المفرط إلشعاعات المايكرويف
أ.

ال تحاول تشغيل هذا الفرن بينما ال يزال بابه مفتوحا ،إذ قد يؤدي التشغيل بينما ال يزال الباب مفتوحا إلى التعرض
إلشعاعات مايكرويف مضرة .من المهم جدا أن ال تستخف بتعليمات السالمة.

ب .ال تضع أي شيء بين الجهة األمامية للفرن وباب الفرن أو تدع األوساخ أو غيرها من الرواسب النظيفة تتراكم على
أسطح الفرن.
ج .ال تشغّل الفرن إذا كان قد تعرض ألي تلف ممكن .من المهم جدا أن يغلق بابا الفرن بإحكام ،وأن ال يكون هناك تلف في:
( )1الباب (ملوي) )2( ،المفصالت والمزالج (مكسورة أو مرخية) )3( ،عازل الباب واألسطح العازلة.
د .ال يجب أن يقوم بتعديل الفرن أو تصليحه من قبل أي كان ،بل من قبل فريق صيانة مؤهل.

تشويش إشارات التردد الالسلكي
يحدث هذا الفرن إشارات تردد السلكي ،وقد تمت تجربته وأثبت تطابقه مع أجزاء معينة من متطلبات ( FCCلجنة االتصاالت
المقرة من المجلس االقتصادي األوروبي  89/336/EECحول تقريب قوانين الواليات
الفدرالية) قسم  81ومتطلبات الحماية
ّ
األعضاء فيما يتعلق بالتوافق اإللكترومغناطيسي في مرحلة التصنيع .لكن بعض األجهزة ذات الحساسية تجاه اإلشارات األدنى
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.
 إذا كانت الميكروفونات التي تعمل على البطارية تتأثر بهذه الحساسية ،تأكد أن البطاريات مشحونة للحد األقصى.
 اربط األجهزة الحساسة بدوائر كهربائية مختلفة إذا كان ذلك ممكنا.
 اجمع أسالك نظام االتصال الداخلي ،أسالك الميكروفون ،كابالت مكبر الصوت ،وغيرها بعيدا عن الفرن.
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معلومات عامة حول الفرن
المواصفات الكهربائية – فرن i5
لتركيب الجهاز خارج الواليات المتحدة ،ننصحك في  TurboChefباستخدام قاطع دائرة كهربائي نوع .D
 1فاز
فرن  i5طراز *)i5-9500-1( US
 282/221فولط تردد 02 ،هيرتز 81 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 88022/0022 :واط
قابسNEMA 6-50P :

فرن  i5طراز )i5-9500-2-UK( UK

 232فولط تردد 02 ،هيرتز 81 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس3-pin ،IEC 309 :

فرن  i5طراز )i5-9500-6-BK( BK
 222فولط تردد 02 ،هيرتز 81 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس3-pin ،IEC 309 :

فرن  i5طراز  02 – )i5-9500-8-JK( JKهيرتز
( 02 – )i5-9500-10-JKهيرتز
 222فولط تردد 02 ،أو  02هيرتز 80 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0222 :واط
قابس - PSE:ملحوظ (-3 ،)Markedشفرة ()Blade

فرن  i5طراز الواليات المتحدة األمريكية )i5-( DL (USA
*)9500-14-DL
 282/221فولط تردد 02 ،هيرتز 32 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 88222/0022 :واط
قابسNEMA 15-30P :

فرن  i5طراز )i5-9500-12-KW ( KW
 822فولط تردد 02 ،هيرتز 80 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس5-pin ،IEC 309 :

فرن  i5طراز )i5-9500-7-LA( LA
 222فولط تردد 02 ،هيرتز 81 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابسNEMA 6-50P :

فاز متعدد

فرن  i5طراز )i5-9500-16-BD( BD
 222فولط تردد 02 ،هيرتز 21 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس4-pin ،IEC 309 :
فرن  i5طراز )i5-9500-15-LD( LD
 222فولط تردد 02 ،هيرتز 21 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابسNEMA 15-30P :
فرن  i5طراز )i5-9500-4-EW ( EW
 822فولط تردد 02 ،هيرتز 80 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس5-pin،IEC 309 :

فرن  i5طراز )i5-9500-3-ED( ED
 232فولط تردد 02 ،هيرتز 21 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس4-pin ،IEC 309 :

فرن  i5طراز )i5-9500-13-SD( SD
 232فولط تردد 02 ،هيرتز 21 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس4-pin ،IEC 309 :
فرن  i5طراز  02 – )i5-9500-9-JD( JDهيرتز
( 02 - )i5-9500-9-JDهيرتز
 222فولط تردد 02 ،أو  02هيرتز 20 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابس4-Blade ،PSE-Marked :

فرن  i5طراز )i5-9500-5-AU( AU
 822فولط تردد 02 ،هيرتز 80 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 82222 :واط
قابسClipsal 5-pin :

* تتضمن طرز أمريكا الشمالية جهاز استشعار للفلطية تحد  202أو  240فولط تردد .ال يشكل جهاز استشعار الفلطية بديال عن عدم
تركيب تدابير حماية للفلطية الزائدة.

3

المواصفات الكهربائية – فرن i3
لتركيب الجهاز خارج الواليات المتحدة ،ننصحك في  TurboChefباستخدام قاطع دائرة كهربائي نوع .D
 1فاز
فرن  i3طراز *)i3-9500-1( US
 282/221فولط تردد 02 ،هيرتز 82 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0022/1322 :واط
قابس8/3 ،NEMA 6-50P :

فرن  i3طراز )i3-9500-6-BK( BK
 220فولط تردد 00 ،هيرتز 40 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 2200 :واط
قابس3-pin ،IEC 309 :

فرن  i3طراز )i3-9500-2-UK( UK
 232فولط تردد 02 ،هيرتز 82 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 9200 :واط
قابس3-pin ،IEC 309 :

فرن  i3طراز  00 – )i3-9500-8-JK( JKهيرتز
( 00 – )i3-9500-10-JKهيرتز
 200فولط تردد 00 ،أو  00هيرتز 40 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 2000 :واط
قابس -3 :شفرة ( PSE )Bladeملحوظ ()Marked

فرن  i3طراز )i3-9500-7-LA( LA
 222فولط تردد 02 ،هيرتز 82 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 1122 :واط
قابسNEMA 6-50P :

فاز متعدد
فرن  i3طراز )*)i3-9500-14-DL( DL (USA
 282/221فولط تردد 02 ،هيرتز 24 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0022/1022 :واط
قابسNEMA 15-30P :

فرن  i3طراز )i3-9500-12-KW ( KW
 822فولط تردد 02 ،هيرتز 88 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0022 :واط
قابس5-pin ،IEC 309 :

فرن  i3طراز )i3-9500-16-BD( BD
 222فولط تردد 02 ،هيرتز 28 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0822 :واط
قابس4-pin ،IEC 309 :

فرن  i3طراز )i3-9500-3-ED( ED
 232فولط تردد 02 ،هيرتز 28 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0022 :واط
قابس4-pin ،IEC 309 :

فرن  i3طراز )i3-9500-15-LD( LD
 220فولط تردد 00 ،هيرتز 24 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 9100 :واط
قابسNEMA 15-30P :

فرن  i3طراز )i3-9500-13-SD( SD
 232فولط تردد 02 ،هيرتز 28 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0222 :واط
قابس4-pin ،IEC 309 :

فرن  i3طراز )i3-9500-5-AU( AU
 822فولط تردد 02 ،هيرتز 88 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0022 :واط
قابسClipsal 5-pin :

* تتضمن طرز أمريكا الشمالية جهاز استشعار للفلطية تحد  202أو  240فولط تردد .ال يشكل جهاز استشعار الفلطية
بديال عن عدم تركيب تدابير حماية للفلطية الزائدة.

معلومات عامة حول الفرن

فرن  i3طراز )i3-9500-4-EW ( EW
 822فولط تردد 02 ،هيرتز 88 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 0022 :واط
قابس5-pin ،IEC 309 :

فرن  i3طراز  02 - )i3-9500-9-JD( JDهيرتز
( 02 - )i3-9500-9-JDهيرتز
 222فولط تردد 02 ،أو  02هيرتز 23 ،أمبير
الطاقة الكهربائية القصوى 1222 :واط
قابس4-Blade ،PSE-Marked :
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معلومات عامة حول الفرن /التركيب
بنية الفرن
من الخارج
 جهة أمامية ،جهة علوية وجانبان من الستاينلسستيل
 صينية دهون متحركة (يمكن إزالتها من الفرن) منالستاينلس ستيل 304
 مقبض باب يسهل مريح في التحكم به طبقة مطاطية للتركيب مسكات جانبية لرفع الفرن بسهولةمن الداخل
 داخل الفرن مصنوع من الستاينلس ستيل 304 حجرة طبخ معزولة تماما رف متحرك (يمكن إزالته من الفرن) Jetplates -أعلى وأسفل

التركيب
ر ّكب هذا الجهاز وحدد مكانه حسب التعليمات التالية فقط.

تعليمات التفريغ
-8
-2

-3
-8

-0

أزل الفرن من صندوق التعبئة والتغليف.
قبل التخلص من مواد التغليف ،تأكد أنها ال تتضمن
أي أكسسوارات أو أدوات ضرورية للفرن ،أو أي
معلومات مكتوبة.
تخلص من مواد التغليف.
افحص حجرة الطبخ وتحقق من وجود أي
أكسسوارات أو أدوات ضرورية للفرن ،أو أي
معلومات مكتوبة.
تخلص من مواد التغليف داخل حجرة الفرن.

حمل الفرن وتحديد مكانه
ْ
تحذير :يزن فرن  i5حوالي  270باوند ( 120كغ)؛
يزن فرن  i3حوالي  240باوند ( 111كغ) .ال تقم أبدا
بحمل الفرن إال إذا ساعدك شخص آخر على األقل.

صورة  :3مكان المسكات

تحذير :احمل الفرن بالمسكات الجانبية فقط (صورة  3أسفل
الصفحة) .ال تستخدم مقبض الباب أبدا لحمل الفرن.
تحذير :يجب أن يوضع الفرن ،بشكل صحيح ،على
الطاولة أو المنضدة ،في األوقات كافة .ال تغطي كفالة سقوط
الفرن عن الطاولة أو المنضدة ،وأي تلف ينتج عن ذلك.
تحذير :هذا الفرن غير مجهز ليركب في مكان مقفل من 0
جهات أو أكثر .تأكد من بقاء مساحة  2إنش ( 01ميليمتر)
بين أي حائط والجهات األربع للجهاز ،ومسافة  19إنش
( 423ميليمتر) من الجهة العلوية.
 -8حدد مساحة بعمق  30إنش ( 702مليمتر) على األقل ويمكنها
حمل:
  220باوند ( 127كغ) في حال كنت تركب فرن i5  250باوند ( 114كغ) في حال كنت تركب فرن i3إذا كنت تركب الفرن على عربة أفران ،تأكد أن الدواليب
العجالت مقفلة.
 -2اطلب من شخص أو أكثر أن يقف في الجهة األمامية والجهة
الخلفية من الفرن.
 -3احملوا الفرن بالمسكات الجانبية (صورة .)3
 -8ضع الفرن على المساحة المخصصة.
 -0ر ّكب رف الفرن وغيره من األسطح المخصصة للطبخ.
 -0وصل الفرن بالتيار الكهربائي.
مالحظة :تتم صيانة الفرن عبر سطحه العلوي .ال تر ّكب أي
رفوف فوق الفرن مباشرة .يتحمل المالك أي أعباء صيانة تترتب
بسبب صعوبة الوصول إلى الجهة العلوية من الفرن.

مفاتيح التحكم بالفرن
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صورة  :2مفاتيح التحكم بالفرن

مفاتيح التحكم بالفرن

 .0مفاتيح إلى األعلى وإلى األسفل
حين يكون الفرن جاهزا لعملية الطبخ (أي قد أكمل عملية التحمية
وينتظر أمر الطبخ) ،اضغط مفتاح نحو األعلى أو نحو األسفل
لقراءة أنواع طعام إضافية (في حال كان ذلك ينطبق على فرنك).

 .8مفتاح المعلومات ()INFO
حين يكون الفرن مطفأ أو في وضعية تبريد ،اضغط هذا
المفتاح لدخول وضعية نظام المعلومات ()INFO MODE
(انظر صفحة .)88

اضغط هذا المفتاح حين يكون الفرن في وضعية نظام المعلومات
(انظر صفحة  )14لالنتقال بين صفحة  1وصفحة .2

 .2مفتاح التشغيل ON/OFF

خالل تعديل إعداد أحد أنواع الطعام ،اضغط هذا المفتاح لتنتقل بين
المعلومات القابلة للتعديل (صورة  ،32صفحة .)12

اضغط هذا المفتاح لتشغيل الفرن (ابدأ التحمية) أو إلطفائه
(تبريد) ،أو للخروج من وضعية نظام المعلومات (صفحة
.)14
 .3الشاشة
تعرض الشاشة معلومات مرتبطة بوضعية الفرن الحالية،
و/أو خيارات المستخدم.
 .8مفاتيح اللمس
هناك عشرة مفاتيح لمس – خمسة مفاتيح إلى يسار الشاشة
وخمسة مفاتيح إلى يمين الشاشة .اضغط أحد مفاتيح اللمس
الختيار الوظيفة المرتبطة به على الشاشة.
مالحظة :تصنف مفاتيح اللمس في هذا الدليل برموز تسهل تحديدها
والرجوع إليها L1-L5 ،و.R1-R5

 .0مفتاح سابق/توقف ()BACK/STOP
اضغط هذا المفتاح خالل عملية الطبخ لتتوقف دورة
الطبخ مباشرة.
اضغط هذا المفتاح للعودة إلى الشاشة السابقة حين يكون
الفرن جاهزا لعملية الطبخ (أي قد أكمل عملية التحمية
وينتظر أمر الطبخ) ،أو في وضعية نظام المعلومات
(انظر صفحة .)14

 .7مفتاح أدخل ()ENTER
اضغط هذا المفتاح لتأكيد أي تعديل أجريته على إعدادات شاشة
الخيارات (صورة  ،24صفحة  ،)14لحفظ التغييرات التي أجريتها
على إعدادات أنواع الطعام (صورة  ،32صفحة  ،)12وكلما طلبت
منك ذلك شاشة الفرن.
 .1لوحة األرقام
استخدم لوحة األرقام إلدخال كلمات السر أو تعديل إعدادات الطبخ
(صورة  ،32صفحة  .)81تتضمن لوحة األرقام مفتاحي
سابق/توقف ( )BACK/STOPوأدخل ( ،)ENTERوظائفهما
مطابقة لتلك المفصلة في نقطتي  0و.7
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دليل األخطاء وإصالحها

المشكلة
 :F1المروحة ال
تعمل بشكل صحيح

السبب أو األسباب المحتملة
-

توقف الفرن عن العمل.

-

محرك المروحة ال يعمل.

الحل
تأكد من أن قاطع الدائرة الكهربائية في وضعية  .ONأعد
تعيين قاطع الدائرة الكهربائية إلى حالته األساسية ثم شغّل
الفرن مجددا.
ضع الفرن في وضعية  OFFوافصله عن التيار
الكهربائي – اتركه لمدة دقيقتين .أعد توصيل الفرن بالتيار
حول العازل/مصدر الطاقة الرئيسي إلى
الكهربائي،
ّ
وضعية  ،ONواضغط مفتاح التشغيل .ON/OFF

-

-

اتصل بخدمة الزبائن

-

توقف الفرن عن العمل.

-

تأكد من أن قاطع الدائرة الكهربائية في وضعية  .ONأعد
تعيين قاطع الدائرة الكهربائية إلى حالته األساسية ثم شغّل
الفرن مجددا.

-

فتحات التهوئة في أعلى وأسفل حجرة
الطبخ مسدودة.

-

افتح باب الفرن وتأكد من أن فتحات التهوئة العلوية
والسفلية في حجرة الطبخ نظيفة وغير مسدودة.

-

باب الفرن غير ثابت في مكانه.

-

افتح الباب وأغلقه عدة مرات وتأكد أنه مغلق.

-

سخان تالف.

-

أعد تعيين ثرموستات الحرارة القصوى الموجود في
الزاوية السفلية اليسرى في خلفية الفرن إلى حالته
األساسية .إذا استمرت المشكلة ،اتصل بخدمة الزبائن.

-

محرك المروحة ال يعمل.

-

اتصل بخدمة الزبائن.

-

يحم بعد.
الفرن لم َ

-

أعد تحمية الفرن ودع الفرن من دون تحميل الطعام داخله
لمدة  0دقائق.

 :F3تيار ماغنترون
منخفض

-

دائرة الميكرويف الكهربائية تالفة.

-

اتصل بخدمة الزبائن.

 :F4تلف في رصد
الباب

-

مفاتيح الباب غير ثابتة في مكانها.

-

اتصل بخدمة الزبائن.

 :F5ارتفاع درجة
حرارة ماغنترون

-

الهواء البارد ال يدخل إلى الفرن.

-

أزل أي جسم يمنع تدفق الهواء البارد داخل الفرن.

-

فتحات مراوح التبريد الخلفية مسدودة.

-

خلوها من أي ترسبات.
افحص المراوح الخلفية وتأكد من ّ
نظفها إذا دعت الحاجة.

-

الهواء البارد ال يدخل إلى الفرن.

-

أزل أي جسم يمنع تدفق الهواء البارد داخل الفرن.

-

فتحات مراوح التبريد الخلفية مسدودة.

-

خلوها من أي ترسبات.
افحص المراوح الخلفية وتأكد من ّ
نظفها إذا دعت الحاجة.

 :F2درجة حرارة
الطبخ منخفضة

 :F6درجة حرارة
EC
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الكفالة المحدودة ألمريكا الممالية
أفران الطبخ السريع  i5و i3من  – TurboChefأمريكا الشمالية
تبدأ كفالة أفران الطبخ السريع من  TurboChefالمحدودة والمبينة أدناه منذ شحن الفرن الخاص بك .إذا كانت لديك أي استفسارات بعد قراءة بيان
الكفالة أدناه ،يمكنك االتصال بخدمة الزبائن في  TurboChefعلى الرقم التالي .800.90TURBO

الكفالة المحدودة
تكفل  )"TurboChef"( TurboChef Technologies, Inc.لك ،الشاري ،أن فرن الطبخ السريع الذي اشتريته ("الجهاز") سيكون خاليا من أي
تلف في المواد أو العمل ضمن استخدامه العادي ،خالل فترة الكفالة ،وحسب الشروط المحددة هنا .تبلغ "مدة الكفالة"  82شهرا من تاريخ شحن
الجهاز من شركة  TurboChefفي الواليات المتحدة أو من مركز التوزيع .تشترط الكفالة أن تعلم  TurboChefفي أسرع وقت ممكن بأي شكوى،
كما يرد في الجزء المعنون "شكاوي الكفالة" أدناه ،وتأمين كافة المعلومات والمواد المطلوبة من  TurboChefأو وكالء الصيانة المفوضين من
قبلها ،فيما يتعلق بهذه الشكاوي ،باإلضافة إلى المعلومات الضرورية للوصول إلى مركزك ومعاينة الجهاز .تناط أعمال هذه الكفالة فقط بالشاري
األساسي لهذا الجهاز من  TurboChefأو من أحد وكالء الشركة المفوضين؛ ال تنتقل هذه الكفالة إلى أي شار آخر ،إال إذا وافقت TurboChef
على ذلك كتابة.

نفي أي كفاالت أخرى
فيما عدا ما ورد في الكفالة المحدودة هنا ،يصل الجهاز كما هو .تنفي  TurboChefأي كفالة أخرى ،صريحة كانت أو ضمنية ،ومن ضمنها
الكفاالت غيرالمحدودة ،الكفاالت الضمنية باإلسم ،كفاالت عدم المخالفة ،الترويج والحفاظ على الجهاز ألسباب محددة .ال تكفل  TurboChefأن
الجهاز سيناسب مواصفاتك وحاجاتك .توافق أنك الوحيد المسؤول عن اختيار الجهاز وتحديد الوجهات التي يالئم فيها الجهاز حاجاتك.

استثناءات الكفالة
التركيب ،التشغيل أو الصيانة الخطأ :الجهاز الذي ال يتم تركيبه ،تشغيله أو صيانته فيما يتوافق مع دليل المالك ألفران الطبخ السريع من
( TurboChefالذي قد يتم تحديثه من قبل  TurboChefمن حين آلخر ،الدليل) ،وتستلم نسخة منه مع الجهاز ،أو يرسل إليك عند الطلب ،يستثنى
من الكفالة .ال تغطي هذه الكفالة اي تلف أو فشل ينتج ،برأي  TurboChefأو وكالء الصيانة المفوضين من قبلها ،عن تركيب غير مالئم وتشغيل
في محيط غير مناسب (بما في ذلك التيار الكهربائي و )HVACكما وصف في الدليل ،عن استخدام خاطئ ،استغالل ،حادث ،إهمال ،انقطاع للتيار
الكهربائي أو خلل في التيار الكهربائي (فلطية مرتفعة أو 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.
التعديالت والتصليح :ال تغطي الكفالة الجهاز الذي يتم تعديله من قبل أشخاص غير أولئك المفوضين من  TurboChefأو وكالئها ،أو الجهاز الذي
يتضمن مركبات أو شبكات كهربائية غير تلك المصدق عليها .قيام أشخاص غير وكالء الصيانة المفوضين من  TurboChefبتصليح هذا الجهاز
يبطل أي كفالة ترتبط به.

الفواتير التي لم تدفع بعد :إذا لم تدفع كلفة الجهاز كاملة خالل  80يوما من تاريخ الفاتورة ،ال يترتب على  TurboChefأي التزام لتنفيذ هذه الكفالة
أو أي كفالة أخرى حتى يُدفع المبلغ كامال ،مع تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف المستحقة ،فتنشأ الكفالة مجددا ،لكن مدة الكفالة ال تمدد.

التحديث المطلوب
في أي وقت خالل مدة الكفالة ،تحتفظ  TurboChefبحق إجراء أي تحديث تجده ضروريا ،خالل زيارة الصيانة القادمة تقوم بها أو في أي وقت
آخر تجده مناسبا .يتضمن التحديث ،على سبيل المثال وليس الحصر ،أي تحديث يتعلق بالتشغيل الصحيح ،الموثوق واآلمن .إذا رفض الزبون
التحديث ،تحتفظ  TurboChefبحق إلغاء مدة الكفالة المتبقية ،منذ تاريخ الرفض.

الكفالة المحدودة ألمريكا الشمالية

األكسسوارات :تستثنى األكسسوارات والقطع (يشار إليهما معا باألكسسوارات) التي تنقص مدة صالحيتها جراء التشغيل العادي للجهاز من الكفالة.
يستثنى أيضا أي تلف في الجهاز أو المركبات جراء استخدام مواد كيمائية في التنظيف ،أو مركبات وعمليات غير معتمدة .قد تتضمن
األكسسوارات ،على سبيل المثال وليس الحصر ،صفائح طبخ من السيراميك ،عجالت ،ومواد تنظيف كيمائية ومركبات.
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الكفالة المحدودة ألمريكا الشمالية

خدمات الكفالة ،الحل الوحيد
ستكون  TurboChefوحدها مسؤولة عن تحديد وجود أي تلف في الجهاز أو في أحد المركبات .ستقوم  TurboChefوحسب ما تراه مناسبا
بتصليح أو استبدال المركبات التالفة التي تغطيها هذه الكفالة ،من دون يتحمل الشاري أي كلفة أو أعباء مادية ،بل تغطى هذه التكاليف من
ميزانية مدة الكفالة .يمكن أن تكون القطع المستخدمة في تصليح المركبات التالفة أو استبدالها ،قطعا جديدة ،أو قطع تم تصليحها أو أعيد بناؤها.
ويعود إلى  TurboChefوحدها قرار استبدال الجهاز التالف بجهاز جديد أو تم تصليحه أو أعيد بناؤه وبالمواصفات نفسها أو بمواصفات
أفضل ،وستغطى كلفة هذا الجهاز من ميزانية مدة الكفالة .يصبح الجهاز التالف والمركبات التالفة ملكا لشركة  .TurboChefتحدد هذه الفقرة
مسؤولية وواجبات  TurboChefالوحيدة ،والحل الوحيد والمحدد ضمن هذه الكفالة TurboChef .غير مسؤولة عن عدم تقديم خدمات
الصيانة ألسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة وكالء الصيانة المفوضين من قبلها.

شكاوي الكفالة
يجب رفع الشكاوي ،ضمن بنود هذه الكفالة ،إلى  TurboChefخالل أوقات العمل العادية ،من خالل االتصال برقم الهاتف
 ،800.90TURBOأو عبر قنوات تحددها  .TurboChefعند استالم الشكوى والمعلومات المرتبطة بها ،وبعد تأكيد مبدئي لصحتها ،ستعلم
 TurboChefمباشرة إحدى شركات الصيانة المفوضة من قبلها ،التي ستتصل بك لتحديد موعد لزيارتك والكشف على الجهاز لتصليحه خالل
ساعات العمل الخاصة بها .سوف تتحمل كزبون ،أي كلفة مترتبة على  TurboChefأو وكيل الصيانة المفوض من قبلها جراء رفضك
استقباله ،أو جراء انعدام إمكانية الوصول إلى الجهاز أو إلى مركز وجود الجهاز ،أو أي شكوى ال تغطيها هذه الكفالة.

نفي المسؤولية عن بعض أنواع التلف
ال تتحمل  TurboChefأي تلف سببه حادث طارئ أو جراء سبب آخر ،مثل ،على سبيل المثال وليس الحصر ،التلف جراء االستخدام
المتواصل ،خسارة األرباح ،أو االستخدام البديل الذي تعاني منه أنت أو أي طرف ثالث ،نتيجة التزام عقدي ،أو تقصير (بما في ذلك اإلهمال)،
أو نتيجة أي خرق من قبل  TurboChefأو أحد وكالئها لبنود هذه الكفالة ،أو نتيجة التصنيع ،االستخدام ،أو خلل الجهاز أو في الجهاز ،حتى
ولو كانت  TurboChefعلى علم بإمكانية حدوث هذا التلف.

ضمانة الزبون
توافق كزبون على مبدأ الضمان ،تدافع عن  TurboChefوتمنع عنها أي أذى جراء شكاوي طرف ثالث ،أو طلباته ،أحكامه ،مصاريفه أو أي
تكاليف تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدامك للجهاز .توافق أيضا على مبدأ الضمان ،تدافع عن  TurboChefوتمنع عنها أي أذى
جراء حادث طارئ أو جراء سبب آخر ،بما في ذلك خسارة األرباح ،التلف جراء االستخدام المتواصل ،أو االستخدام البديل خالل الفترات التي
يكون فيها الجهاز متوقفا عن العمل.

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

قوة القانون ،الكفالة الكاملة
تخضع هذه الكفالة ألحكام القوانين في والية جورجيا ،الواليات المتحدة األمريكية (إال في حال التوضيحات المتعلقة بالقوانين المتضاربة).
الكفالة الم بينة هنا هي الكفالة الوحيدة والكفالة الكاملة للجهاز وتحل محل أي اتفاق أو تفاهم مسبق ،شفهي كان أو مكتوب ،بيننا وبينك فيما يتعلق
بكفالة الجهاز .ال يمكن تغيير بنود هذه الكفالة ،أو تعديلها إال ببيان مكتوب من  .TurboChefال يمكن فرض أي تغيير أو تعديل يقوم به وكيل
الصيانة أو أي شخص آخر على .TurboChef

تكاليف الصيانة خارج الكفالة أو رفض زيارة الصيانة
في حال قيام وكالء الصيانة المفوضين من  TurboChefبصيانة الجهاز وتصليحه و/أو استبدال عدد من األجزاء التالفة ألعمال ال تغطيها
الكفالة ،يوافق الزبون على تحمل تكاليف وكيل الصيانة مباشرة وحسب الئحة التكاليف المعتمدة لدى الوكيل .في حال رفع وكيل الصيانة أي
فاتورة باسم  TurboChefألعمال صيانة ال تغطيها هذه الكفالة ،ترفع  Turbochefفاتورة باسم الزبون ،فيغطي الزبون الثمن خالل  82أيام
من تاريخه .يغطي الزبون أيضا التكاليف التي تترتب على استجابة وكيل الصيانة المفوض من  TurboChefالتصال صيانة ،لكن الزبون
يرفض زيارة الصيانة فيما بعد أو يتعذر على وكيل الصيانة الوصول إلى المركز .قد يؤدي عدم دفع التكاليف المترتبة ،إلى قيام TurboChef
وبقرار خاص ،بإلغاء الكفالة .لن تسمح  ،TurboChefتحت أي ظرف كان ،بتقديم خدمات صيانة لمحل لم يغط فاتورة خارج الكفالة.
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الكفالة الدولية المحدودة
تطبق هذه الكفالة المحدودة على مبيع أفران  i5 TurboChefو"( i3الجهاز") المصنعة من قبل TurboChef Technologies Inc.

(" ،)"TurboChefوالمباع إلى زبائن خارج الواليات المتحدة ،كندا وبويرتو ريكو ،وسط وجنوب أمريكا عبر موزع مفوض من قبل
"( TurboChef Internationalالموزع المفوض").

الكفالة المحدودة
أنت الشاري ("أنت") دخلت بعقد شراء مع موزع مفوض لشراء الجهاز .وضعت هذه الكفالة لك من قبل الموزع المفوض الذي اشتريت
منه الجهاز بدعم من  .TurboChefالتزاما بالحدود المبينة أدناه ،يكفل الموزع المفوض أن كمية ومواصفات الجهاز التي ستستلمه مطابقة
لما ورد في موافقة الموزع المفوض على طلبك ،كما سيكون خاليا من أي تلف في المواد والمركبات والعمل لمدة  82شهرا من تاريخ
تركيبه (مدة الكفالة) ،حسب البنود والشروط المبينة هنا.

نفي الكفاالت األخرى
توافق أنك الوحيد المسؤول عن اختيار الجهاز وتحديد الوجهات التي يالئم فيها الجهاز حاجاتك .كل الكفاالت األخرى ،الشروط او البنود
المتعلقة باالستفادة من الجهاز لهدف معين ،بالجودة أو بحالة الجهاز ،واضحة كانت أو ضمنية كتشريع أو قانون عام مرفوضة للدرجة
التي يسمح بها القانون.

نظام الكفالة العالمية من TurboChef
تبدأ هذه الكفالة المحدودة عند تسليم الجهاز في مركزك .سيفحص الموزع المفوض الجهاز وير ّكبه في مركزك بما يتطابق مع تعليمات
 TurboChefويسجل الرقم التسلسلي للجهاز ،تفاصيل االتصال بك ،تاريخ ومكان التركيب ونتائج الفحص الذي أجراه .سيدخل الموزع
المفوض هذه المعلومات في نظام الكفالة العالمية من  ،TurboChefوستستخدمها  ،TurboChefالموزع المفوض ووكالء الصيانة
المفوضين من قبله لتقديم خدمات الكفالة.

التحديث المطلوب
في أي وقت خالل مدة الكفالة ،تحتفظ  TurboChefبحق إجراء أي تحديث تجده ضروريا ،خالل زيارة الصيانة القادمة تقوم بها أو في
أي وقت آخر تجده مناسبا .يتضمن التحديث ،على سبيل المثال وليس الحصر ،أي تحديث يتعلق بالتشغيل الصحيح ،الموثوق واآلمن .إذا
رفض الزبون التحديث ،تحتفظ  TurboChefبحق إلغاء مدة الكفالة المتبقية ،منذ تاريخ الرفص.

خدمات الكفالة
خالل مدة الكفالة ،ستقوم  TurboChefبتصليح الجهاز التالف أو استبداله من دون أي كلفة تترتب عليك ،إذا توفرت الشروط التالية:

 .8قام موزع مفوض بتركيب الجهاز وقد قدمت كل المعلومات التي طلبها إلدخالها في نظام الكفالة العالمية من TurboChef؛

الكفالة الدولية المحدودة

 .8تعلم الموزع المفوض الذي اشتريت منه الجهاز و/أو  TurboChefبأسرع وقت ممكن بعد اكتشاف الخلل وبما يتوافق مع إجراءات
شكاوي الكفالة المبينة أدناه؛
 .2تؤمن للموزع المفوض الذي اشتريت منه الجهاز و/أو  TurboChefكل المعلومات المطلوبة من  ،TurboChefالموزع المفوض ،أو
وكيل الصيانة المفوض من قبله ،والتي تتعلق بالشكوى التي تقدمت بها؛
 .3تؤمن إمكانية وصول  ،TurboChefالموزع المفوض أو وكيل الصيانة المفوض من قبله ،إلى الجهاز؛
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الكفالة الدولية المحدودة

 .0أنت تقوم بتشغيل الفرن وصيانته فيما يتطابق مع دليل المالك من  TurboChefوالذي تستلمه مع الجهاز (أو أي نسخة محدثة)؛
 .0لم تستخدم أي مركبات ،أكسسوارات أو قطع غير تلك األصلية المصدقة من TurboChef؛
 .7لم يقم أحد غير  TurboChefأو الموزع المفوض أو وكيل الصيانة المفوض من قبله ،بأي أعمال تصليح أو تعديل للجهاز.
ال تتحمل  TurboChefأو الموزع المفوض أي مسؤولية على التلف الناتج عن تركيب غير مالئم وتشغيل في محيط غير مناسب (بما في ذلك
التيار الكهربائي و )HVACكما وصف في الدليل ،عن استخدام خاطئ ،استغالل ،حادث ،إهمال ،انقطاع للتيار الكهربائي أو خلل في التيار
الكهربائي (فلطية مرتفعة أو منخفضة).
يعود إلى  TurboChefوحدها قرار استبدال الجهاز التالف بجهاز جديد أو تم تصليحه أو أعيد بناؤه وبالمواصفات نفسها أو بمواصفات أفضل،
وستغطى كلفة هذا االجهاز من ميزانية مدة الكفالة .يصبح الجهاز التالف والمركبات التالفة ملكا لشركة .TurboChef
شكاوي الكفالة :يجب رفع أي شكوى مباشرة وكتابة إلى الموزع المفوض الذي اشتريت منه الجهاز أو إلى  TurboChefعلى العنوان التالي:
TurboChef Technologies, Inc. 2801 Trade Center Drive Carrollton, Texas 75007
هاتف+1 214-379-6000 :
+1 214-379-6073
فاكس:

يجب أن تتضمن الشكوى الرقم التسلسلي للجهاز ويجب أن تستلمها  TurboChefفي اليوم األخير أو قبل اليوم األخير لمدة الكفالة .عند استالم
الشكوى ،ستعلم  TurboChefالموزع المفوض مباشرة أو وكيل الصيانة المفوض لالتصال بك ،وتأكيد الشكوى و ،إذا كان ذلك ضروريا،
تنظيم زيارة صيانة وتصليح خالل أوقات العمل.
المواد والقطع المستخدمة مع الجهاز :ال تتحمل  TurboChefأو الموزع المفوض أي مسؤولية عن تراجع مدة صالحية أي مواد أو 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.
تكاليف الصيانة خارج الكفالة أو رفض زيارة الصيانة :في حال طلبك صيانة الجهاز وتصليحه واستبدال عدد من المركبات التالفة ألعمال ال
تغطيها الكفالة وتنفيذها ،سوف تصدر فاتورة باسمك ويجب أن تدفع المبلغ للموزع المفوض وحسب الئحة التكاليف المعتمدة.
مسؤولية المنتج :ال تتحمل  TurboChefأو الموزع المفوض أي تلف سببه حادث طارئ أو جراء سبب آخر ،مثل ،على سبيل المثال وليس
الحصر ،التلف جراء االستخدام المتواصل ،خسارة األرباح ،أو االستخدام البديل الذي تعاني منه أنت أو أي طرف ثالث ،نتيجة التزام عقدي،
أو تقصير (بما في ذلك اإلهمال) ،أو نتيجة أي خرق من قبل  TurboChefأو الموزع المفوض لبنود هذه الكفالة.
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الحل الوحيد :تحدد هذه الفقرة مسؤولية وواجبات الوزع المفوض و TurboChefالوحيدة ،والحل الوحيد والمحدد لك ضمن هذه
الكفالة.
حقوق الطرف الثالث :عقد المملكة المتحدة (حقوق األطراف الثالثة) قانون  1999مستثنى من تطبيق هذه الكفالة المحدودة وال شيء
هنا يمنح أو يسعى لمنح أي طرف ثالث أي فائدة أو حق لفرض أي بند من بنود هذه الكفالة.
قابلية تجزئة العقد  :Severabilityإذا تبين أن أي بند من بنود هذه الكفالة المحدودة أو أي فقرة مخالفة ،يعلن ذلك أو تصبح غير نافذة،
غير صحيحة أو غير قانونية في نطاق أي سلطة ،تبقى باقي البنود والفقرات من هذه الكفالة المحدودة على ما هي عليه وتطبق بالكامل
كما كانت ستنفذ لو لم ترد الفقرة المخالفة على اإلطالق وتطبق الكفالة المحدودة كاملة في نطاق أي سلطة.
قوة القانون ،الكفالة الكاملة :تخضع هذه الكفالة ألحكام القانون اإلنكليزي .يستثنى تطبيق United Nations Convention on
( Sale of Goodsاتفاقية الواليات المتحدة لبيع المنتجات) من هذه الكفالة المحدودة .ال يمكن تغيير بنود هذه الكفالة ،أو تعديلها من
قبل الموزع المفوض أو وكيل الصيانة المفوض من قبله ،وال يصبح التغيير أو التعديل الذي تقوم به  TurboChefنافذا إال ببيان
مكتوب من .TurboChef

الكفالة الدولية المحدودة

للصيانة أو المعلومات
ضمن نطاق أمريكا الشمالية اتصل

800.90TURBO بخدمة الزبائن رقم
خارج نطاق أمريكا الشمالية اتصل

 أو بالموزع المفوض+1 214.379.6000 بالرقم
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